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1 Maccabees 

Ang unang Aklat ng mga Macabeo 

{1:1} at ito ay nangyari, pagkatapos na Alexander ang anak ni 
Philip, 

ang mga Macedonian, na lumisan sa lupain ng Chettiim, ay may 

binagabag Dario na hari ng mga taga Persia at mga Medo, na 
siya 

ay nagharing kahalili niya, ang una sa Greece, 

{1:2} at gumawa ng maraming mga digmaan, at nanalo ng 
maraming kuta, 

at pinatay ng mga hari sa lupa, 

{1:3} at nagpunta sa pamamagitan ng mga dulo ng mundo, at 
kinuha 

sinamsam ng maraming bansa, kung kaya nga 't ang lupa ay 
tahimik 

bago sa kanya; kung saan siya ay dadakilain at ang kanyang 
puso ay 

iniangat. 

{1:4} at siya ay nagtipon ng isang malakas na malakas na hukbo 
at pinasiyahan 



sa paglipas ng mga bansa, at mga bansa, at mga hari, na naging 

ang mga tagapagpaatag sa kaniya. 

{1:5} at pagkatapos ng mga bagay na ito ay nahulog niya ang 
maysakit, at pinaghihinalaang 

na siya ay mamamatay. 

{1:6} dahil dito tinawag niya ang kanyang mga lingkod, tulad ng 
mga 

marangal, at ay pinalaki sa kanya mula sa kanyang 

mga kabataan, at hinawi ang kanyang kaharian sa kalipunan 
nila, habang siya ay 

pa buhay. 

{1:7} kaya Alexander naghari twelves taon, at pagkatapos ay 
namatay. 

{1:8} at hubad ang kanyang mga lingkod ay mamumuno ng 
bawat isa sa kanyang lugar. 

{1:9} at pagkatapos ng kanyang kamatayan na ilagay lahat ang 
mga korona sa 

kanilang mga sarili; kaya ginawa ng kanilang mga anak na lalaki 
matapos silang maraming taon: at 

dumami ang mga kasamaan sa mundo. 

{1:10} at may dumating sa kanilang isang masamang ugat 

Pinamagatang ng Antiochus Epiphanes, anak ni Antiochus ang 
hari, 



na naging isang prenda sa Roma, at siya ay naghari sa mga 

daan at tatlumpu at pitong taon ng kaharian ng mga 

Ang Griyego. 

{1:11} noong mga panahong iyon ay may mula sa Israel na 
masamang tao, 

nahikayat na marami, na sinasabi, hayaan tayong humayo at 
gawin ang isang 

Tipan kasama ang mga pagano ay nasa paligid natin: para sa 
simula noon 

kami ay lumisan mula sa kanila kami ay nagkaroon ng labis na 
kalungkutan. 

{1:12} para sa device na ito ay nakapagpalugod sa kanila rin. 

{1:13} tiyak na ng mga tao ay kaya inaabangan dito, 

na sila ay nagtungo sa hari, na nagbigay sa kanila ng lisensya 
upang gawin 

Pagkatapos ng ordenansa ng mga pagano: 

{1:14} kung saan nagtayo sila ng mga lugar ng ehersisyo sa 

Jerusalem ayon sa kaugalian ng mga pagano: 

{1:15} at ginawa ang kanilang sarili na hindi tuli, at iniwan... 

ang mga banal na tipan, at sumapi sa kanilang sarili sa mga 
pagano, 

at ay naibenta na lumikha ng malaking gulo. 



{1:16} ngayon kapag ang kaharian ay itinatag bago 

Antiochus, naisip niya na mamahala sa Egipto na maaari niyang 

ay ang nasasakupan ng dalawang realms. 

{1:17} dahil dito siya ay pumasok sa Egipto sa isang dakila 

maraming tao, may mga karo, at mga elepante, at mga 
horsemen, at isang 

dakilang navy, 

{1:18} at gumawa ng digmaan laban sa Ptolemee na hari sa 
Egipto: 

Ngunit Ptolemee ay natakot siya, at tumakas; at marami ang 

sinugatan ng ikamamatay. 

{1:19} kaya nakuha nila ang malakas na lungsod sa lupain ng 
Egipto 

at kinuha niya ang mga sinamsam niyon. 

{1:20} at matapos tagpasin ang Antiochus sa Egipto, siya 

nagbalik muli sa mga daang ikaapatnapu at tatlong taon, at 
nagpunta 

laban sa Israel at Jerusalem kasama ng maraming tao, 

{1:21} at buong pagmamalaki na pumasok ang santuwaryo, at 
kinuha 

ang dambanang ginto, at ang kandelero ng liwanag, at ang lahat 
ng 



ang mga sisidlan niyaon, 

{1:22} at ang table ng mga tinapay na handog, at ang pagbuhos 

sisidlan, at ang mga mangkok. at ang censers ng ginto, at sa 
kabilang buhay, 

at ang korona, at ang mga gintong palamuti na mga nauna sa 

sa templo, lahat ng na tumabi siya. 

{1:23} kinuha din niya ang pilak at ang ginto, at ang 

mga mainam na sisidlan: din kinuha niya ang nakatagong 
kayamanan na kanyang 

natagpuan. 

{1:24} at kapag nabawi niya lahat palayo, nagpunta siya sa 
kanyang 

sariling lupain, pagkakaroon ng ginawa ng isang mahusay na 
patayan, at sinabi ang very 

buong kapurihan. 

{1:25} kaya nga nagkaroon ng labis na pagdadalamhati sa Israel, 
sa 

bawat lugar kung saan sila ay; 

{1:26} kaya na ang prinsipe at Elder nagdalamhati, sa dalaga 

at mga kabataang lalaki ay mahina, at ang kagandahan ng 
kababaihan 

ay nagbago. 



{1:27} bawat kasintahang lalaki na binuhat ng pananaghoy, at 
siya 

ay doon sa nakasakay sa Kamara kasal sa bigat, 

{1:28} at naantig din ang lupain na para sa mga naninirahan 

niyaon, at ang buong sambahayan ni Jacob ay puno ng mga 

pagkalito. 

{1:29} at matapos lubusang paso na ang dalawang taon 
ipinadala ng hari ang kanyang 

punong maniningil ng buwis sa mga lunsod ng Juda, na 
dumating 

sa Jerusalem kasama ang isang lubhang karamihan, 

{1:30} at mapayapang na salita ay nangusap sa kanila, subalit 
ang lahat ay 

panlilinlang: sapagkat kapag sila ang nagbigay sa kanya ng 
credence, siya ay nahulog 

biglang sa lunsod, at sinampal ito masyadong nagdamdam, at 

nawasak ang maraming tao ng Israel. 

{1:31} at kapag kinuha niya ang mga sinamsam ng lungsod, siya 

set ito sa apoy, at hinila pababa ang mga bahay at mga pader 
niyon 

sa bawat panig. 



{1:32} kundi ang kababaihan at mga batang dinala nilang bihag, 
at 

taglay ng mga hayop. 

{1:33} pagkatapos ay itinayo nila ang lungsod ni David sa isang 
dakilang 

at matibay na pader, at sa malaking tore, at ginawang isang 

malakas na pagkakahawak para sa kanila. 

{1:34} at isinilid sila roon isang makasalanang bansa, sa masama 
ng mga tao, 

at pinalakas ang kanilang sarili rito. 

{1:35} din nila ito iniimbak sa kagayakan at kakanin, at 

Kapag sila ay nangalap ang nasamsam sa Jerusalem, 

inilalagay nila ang mga ito doon, at kaya sila ay naging isang 
masakit na bitag: 
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{1:36} sapagkat ito ay isang lugar na nag-aabang laban sa 

santuwaryo, at isang masamang kaaway sa Israel. 

{1:37} sa gayon sila ay nagpadanak ng dugo ng walang malay sa 
lahat ng panig ng mga 

santuwaryo, at dinungisan ang mga ito: 

{1:38} kung kaya 't nagsitakas ang mga naninirahan sa 
Jerusalem 



dahil sa kanila: kung saan ang lungsod ay ginawang isang 

tirahan ng mga taga ibang bayan, at naging kakaiba sa mga na 

Ipinanganak sa kanya; at iniwan siya ng kanyang mga anak. 

{1:39} kanyang santuwaryo ay inilatag ng basura tulad ng ilang, 
siya 

piging ay naging pagluluksa, kanyang Sabbath sa 

alimurahin ang kanyang karangalan sa pag-aalipusta. 

Kaya {1:40} tulad noon sa kanyang kaluwalhatian, ay sa kanyang 
kasiraang puri 

nadagdagan, at kanyang dakilang kagalingan ay napalitan ng 
pagdadalamhati. 

Dagdag pa ni Haring {1:41} Antiochus ay sumulat sa kanyang 
buong 

kaharian, na ang lahat ay dapat na isang tao, 

{1:42} at lilisanin ng bawat isa ang kanyang mga batas: kaya 
lahat ng 

sumang-ayon ang mga hindi kumikilala sa Diyos ayon sa utos ng 
hari. 

{1:43} oo, marami rin sa mga Israelita ay nagpahintulot sa 
kanyang 

relihiyon, at inialay sa mga diyus-diyusan, at nilapastangan ang 
araw ng sabbath. 



{1:44} sapagkat ang hari ay nagpadala ng mga liham ng mga 
sugo sa 

Jerusalem at ang mga lunsod ng Juda na dapat nilang tahakin 
ang 

kakaibang mga batas ng lupain, 

{1:45} at ipinagbabawal ng mga handog na susunugin, at mga 
sakripisyo, at 

ang mga handog na inumin, sa templo; at na dapat nilang 
nilalapastangan 

ang Sabbath at festival ng mga araw: 

{1:46} at dumihan ang Santuwaryo at banal na mga tao: 

{1:47} i-set up ang altar, at puno, at ang mga chapel sa mga 
diyus-diyusan, at 

isakripisyo ang mga baboy ng mga laman, at mga karumaldumal 
na hayop: 

{1:48} na lilisanin din sila ng kanilang mga anak 

hindi tuli, at gawing karumal-dumal sa lahat ang kanilang mga 
kaluluwa 

ng uri ng karumihan at profanation: 

{1:49} hanggang wakas nila makalimotan ang kautusan, at 
magbago 

lahat ng mga ordenansa. 

{1:50} at ang sinuman ay hindi ayon sa mga 



utos ng hari, sinabi niya, siya ay mamamatay. 

{1:51} sa gayon ding paraan isinulat niya sa kanyang buong 

kaharian, at ang itinakdang overseers sa lahat ng mga tao, 

pag-uutos sa mga lunsod ng Juda magsakripisyo, lunsod sa 
lunsod. 

{1:52} at pagkatapos ay marami ng mga tao ay nagtipon sa 
kanila, 

upang maalaman ng bawat isa na iniwan ng batas; at sa gayon 
sila 

nagawang kasamaan sa lupain; 

{1:53} at nagbaon ng mga Israelita sa lihim na lugar, kahit 

saan man sila makatakas para succour. 

{1:54} ngayon ang ikalabinlimang araw ng buwan ng Casleu, sa 
mga 

daan apatnapu at limang taon, itinatag nila ang mga karumal-
dumal na gawain ng 

kapanglawan sa dambana, at idol na nagtayo ng altar sa buong 

ang mga lunsod ng Juda sa lahat ng panig; 

{1:55} at sinunog ng mga insenso sa mga pintuan ng kanilang 
bahay, at 

sa mga lansangan. 

{1:56} at kapag sila ay nahati sa piraso ng aklat na ito ng mga 



batas na kung saan sila matatagpuan, sinunog nila ang mga ito 
sa apoy. 

{1:57} at kung sinuman ang matagpuang sa alinman sa mga 
aklat ng 

ang mga Tipan, o kung sinuman ang nagkasala sa batas, ang 
hari ng 

utos pa, na sila ay patayin siya. 

{1:58} gayon nga ang ginawa nila sa kanilang awtoridad sa mga 
Israelita 

bawat buwan, na kasindami ng matatagpuan sa mga lungsod. 

{1:59} ngayon ang limang at dalawampung araw ng buwan sila 

ay sakripisyo sa diyus-diyusan altar, na kung saan ay sa ibabaw 
ng dambana ng 

Diyos. 

{1: 60} sa panahong ayon sa kautusan 

ipinapatay nila ilang babae, ang nag-udyok sa kanilang 

mga batang tinutuli. 

{1:61} at ibinitin sila sa mga bata tungkol sa kanilang mga leeg, 
at 

rifled ang kanilang mga bahay, at pinagpapatay pa tuli 

kanila. 

{1: 62} gayon man marami sa Israel ay lubusang nalutas at 



nakumpirma sa kanilang sarili na hindi kakain ng anomang 
karumaldumal na bagay. 

{1: 63} kaya nga sa halip na mamatay, na hindi sila maaaring 

defiled sa karne, at na sila ay hindi nilalapastangan ang Espiritu 

Tipan: kaya pagkatapos sila ay namatay. 

{1: 64} at nagkaroon ng labis na poot sa Israel. 

{2:1} sa araw na iyon ay tumayo si Matatias anak ni Juan, ang 

ang mga anak ni Simeon, isang saserdote sa mga anak ni Joarib, 
mula sa 

Jerusalem, at nanirahang sa Modin. 

{2:2} at siya ay nagkaroon ng limang anak na lalaki, Joannan, 
tinatawag na Caddis: 

{2:3} Simon; tinatawag na Thassi: 

{2:4} Judas, na tinawag Maccabeus: 

{2:5} Eleazar, tinatawag na Avaran: at Jonathan, na 

apelyido ay Apphus. 

{2:6} at nang makita siya ng kapusungan ay 

nakatuon sa Juda at Jerusalem, 

Sinabi niya sa {2:7}, aba ay sa akin! dahil dito ay isinilang upang 
makita 

ang kalungkutan ng aking mga tao, at ang banal na lunsod, at 
manirahan 



doon, kapag ito ay ibinigay sa kamay ng mga kaaway, at 

ang Santuwaryo sa kamay ng mga dayuhan? 

{2:8} kanyang templo ay maging tulad sa isang taong walang 
kaluwalhatian. 

{2:9} kanyang maluwalhating sisidlan ay natangay sa 
pagkabihag, 

kanyang sanggol ay pinatay sa mga lansangan, kanyang 
binatilyong kasama ang 

tabak ng kaaway. 

{2:10} anong bansa ay hindi nagkaroon ng bahagi sa kanyang 
kaharian 

at nakakuha ng kanyang sinamsam? 

{2:11} inalis lahat ng kanyang mga palamuti; ng isang malayang 

babae na siya ay naging isang bondslave. 

{2:12} at, masdan, aming kanlungan, maging ang ating 
kagandahan at 

ating kaluwalhatian, ay inilatag ng basura, at nilapastangan ito 
ng mga Gentil. 

{2:13} tungo saan nga tayong mabubuhay pa? 
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{2:14} pagkatapos si Matatias at ang kanyang mga anak na 
lalaki ay umupa ng kanilang mga damit, 



at isinuot ang mga damit na magaspang, at nagluksa napaka 
nagtakang. 

{2:15} sa ang ibig sabihin ng habang ng mga opisyal ng hari, 
tulad ng 

pinipilit ang mga tao na magrebelde, dumating sa lungsod 
Modin, sa 

gawin silang magsakripisyo. 

{2:16} at nang marami sa Israel ay dumating sa kanila, 

Si Matatias din at nagsama-sama ang kanyang mga anak na 
lalaki. 

{2:17} pagkatapos ay sumagot ang mga pinuno ng mga hari, at 
sinabi sa 

Si Matatias tungkol dito matalino, ikaw ay isang pinuno, at isang 
kagalang-galang 

at dakilang tao sa lunsod na ito, at nagpalakas sa mga anak na 
lalaki at 

mga kapatid: 

{2:18} ngayon kaya darating ka muna, at tuparin ang mga 

nagawa ang utos ng hari, tulad ng lahat ng mga pagano, 

oo, at ang mga tao ng Juda din, at na mananatili sa 

Jerusalem: kaya ikaw at ang iyong sambahayan ay matutulad sa 
mga numero ng 



ang hari ng mga kaibigan, at ikaw at ang iyong mga anak ay 
magiging 

Pinarangalan sa pilak at ginto, at maraming premyo. 

{2:19} pagkatapos Matatias sumagot at nagsalita sa isang 
malakas 

boses, bagaman ang lahat ng mga bansa na nasa ilalim ng hari 

nasasakupan ay sumusunod sa kanya, at babagsak layo sa 
bawat isa mula sa 

relihiyon ng kanilang mga ama, at magbigay ng pahintulot sa 
kanyang 

mga kautusan: 

{2:20} pa ay ako at ang aking mga anak na lalaki at aking mga 
kapatid ay lumakad sa 

ang mga Tipan ng ating mga ninuno. 

{2:21} nawang na dapat nating talikuran ang mga batas at mga 

mga ordenansa. 

{2:22} ayaw nating makinig sa salita ng hari, pumunta 

mula sa ating relihiyon, alinman sa kanang kamay, o sa kaliwa. 

{2:23} ngayon pagtigil niya ng pagsasalita ng mga salitang ito, 
may 

dumating ang isa sa mga Judio sa paningin ng lahat sa 
sakripisyo sa mga 



altar na sa Modin, ayon sa hari 

utos. 

{2:24} ang mga bagay na kapag nakita si Matatias, siya ay 

pinapag-alab may kasigasigan, at ang kanyang balakang ay 
nanginig, ni hindi niya 

nagpigil na ipakita mo ang kanyang galit ayon sa paghatol: kaya 
nga 

tumakbo siya, at siya 'y pinatay sa sa ibabaw ng dambana. 

{2:25} din ng hari ang mga Komisyonado, na kailangang piliting 

ang mga tao na magsakripisyo, siya ay pinatay sa mga oras na 
iyon, at ang dambana niya 

Hinila pababa. 

May nangagmamalasakit sa gayon siya hinarap para sa mga 
batas ng Diyos tulad ng bilang {2:26} 

Phinees ay ginawa sa Zambri anak ni Salom. 

{2:27} at si Matatias ay sumigaw sa buong lungsod kasama ang 
isang 

malakas na tinig, na nagsasabi, sino man ay naging masigasig sa 
batas, at 

maintaineth ang mga Tipan, ay sumunod sa akin. 

{2:28} kaya siya at ang kanyang mga anak na lalaki na tumakas 
patungo sa mga bundok, at kaliwa 



lahat ng mga naranasan nila sa lungsod. 

{2:29} saka marami ang naghanap ng katarungan at kahatulan 

ay bumaba patungo sa ilang, upang manirahan doon: 

{2:30} kapwa nila, at sa kanilang mga anak, at sa kanilang mga 
asawa; at 

kanilang mga baka; dahil nagtakang nadagdagan ang paghihirap 
sa kanila. 

{2:31} ngayon kapag ito ay sinabi ng mga lingkod ng hari, at ang 

host na sa Jerusalem, sa bayan ni David, na tiyak 

ang mga tauhan, na nilabag ang utos ng hari, ay wala 

sa mga lihim na lugar sa ilang, 

{2:32} tinugis nila sila ng malaking bilang, at 

pagkakaroon ay naabutan sila, nagkampo sila laban sa kanila, at 

gumawa ng digmaan laban sa kanila sa araw ng sabbath. 

{2:33} at sinabi nila sa kanila, na kung saan kayo ay may 

noon sapat; lumabas ka, at gawin ang ayon sa mga 

utos ng hari, at kayo ay mabubuhay. 

{2:34} pero sabi nila, tayo ay hindi na lumabas ka, ni hindi 

gawin natin ang mga utos ng hari, na nilalapastangan ang araw 
ng sabbath. 



{2:35} kaya pagkatapos nila ay nagbigay sa kanila ng labanan sa 
buong bilis. 

{2:36} paanong sila ay hindi sumagot sa kanila, ni ihagis man sila 

isang bato sa kanila, ni hindi tumigil sa lugar na kung saan doon 
nila itinago; 

Ngunit sinabi ng {2:37}, tayo mamamatay lahat sa ating 
innocency: Langit 

at patototohanan ng lupa para sa atin, na kayo ang atin patayin 

nang mali. 

{2:38} kaya sila ay bumangon laban sa kanila sa pakikidigma sa 
mga 

Sabbath, at kanilang sinaktan sila, kasama ang kanilang asawa 
at mga anak 

at kanilang mga hayop, at ang bilang ng mga tao sa isang libo. 

{2:39} ngayon kapag si Matatias at ang kanyang mga kaibigan 
naunawaan 

nito, sila ay nagdalamhati sa kanila tama kasakit. 

{2:40} at isa sa kanila ay nagsabi sa isa pa, kung lahat tayo ay 
gagawin bilang 

ating mga kapatid ay nagawa, at labanan ang hindi para sa ating 
buhay at sa mga batas 

laban sa mga pagano, sila ay ngayon mabilis ugat tayo mula sa 
mga 



lupa. 

{2:41} sa oras na iyon kaya nga sila nag-utos, sinasabing, 

Sinomang paparito upang makidigma sa amin sa araw ng 
sabbath 

araw, tayo ay labanan laban sa kanya; ni hindi tayo mamamatay 
ang lahat, bilang ating 

ang mga kapatid ay pinaslang ng im ang mga lihim na lugar. 

{2:42} Pagkatapos dumating doon sa kanya ng kumpanya ng 

Assideans na ay mga makapangyarihang mga lalaki ng Israel, 
maging ang lahat na 

ay kusang matapat sa batas. 

{2:43} din lahat sila na tumakas sa pag-uusig na sumapi 

kanilang sarili sa kanila, at ay isang manatili sa kanila. 

{2:44} kaya sila sumapi sa kanilang pwersa, at pinutol ang 
makasalanang tao 

sa kanilang galit, at masasamang tao sa kanilang poot: ngunit 
ang iba pang 

tumakas sa mga pagano para sa mga succour. 

{2:45} pagkatapos si Matatias at ang kanyang mga kaibigan 
nagpunta ikot tungkol sa, 

at hinila pababa sa altar: 

{2:46} at anong bata lahat natagpuan nila sa loob ng 



baybayin ng Israel hindi tuli, mga tuli sila 

buong giting. 

{2:47} din nila tinugis ang mapagmataas na tao, at ang 

umunlad ang gawain sa kanilang mga kamay. 

{2:48} kaya nila mababawi ang batas sa kamay ng mga 

Gentil, at mula sa kamay ng mga hari, dinanas ni sila 

ang makasalanan na tagumpay. 

{2:49} ngayon nang papalapit na si Matatias 

dapat mamatay, sinabi niya sa kanyang mga anak na lalaki, 
ngayon ay may pagmamalaki at 

pangaral na nakakuha ng lakas, at sa mga panahon ng 
pagkawasak, at ang 

galit ng galit: 
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{2:50} ngayon samakatwid, ang aking mga anak na lalaki, 
magiging kayo naging masigasig sa kautusan, 

at ibigay ang iyong buhay para sa mga Tipan sa inyong mga 
ama. 

{2:51} tumawag sa alaala ang mga gawa na ginawa ng ating 
mga Ama sa 

kanilang mga panahon; kaya kayo makatatanggap ng mga 
dakilang karangalan at isang 



walang hanggang pangalan. 

{2:52} ay hindi Abraham makikitang tapat sa tukso, 

at ito ay ibinibilang sa kanya para sa kabutihan? 

{2:53} iningatan si Joseph sa oras ng kanyang pagdurusa ang 

kautusan at ay ginawa ng Panginoon sa Egipto. 

{2:54} Phinees aming Ama sa pagiging masigasig at taimtim 

nakuha ang mga Tipan ng walang hanggang priesthood. 

{2:55} ni Jesus para sa katuparan ng mga salita ay ginawa ng 
isang hukom sa 

Israel. 

{2:56} Caleb para sa pagbibigay ng patotoo sa harap ng 
kongregasyon 

tumanggap ang mana ng lupain. 

{2:57} David dahil sa pagiging maawain ay nagtataglay ng trono 
ng 

isang walang hanggang kaharian. 

{2:58} si Elias sa pagiging masigasig at taimtim para sa batas 

dinala sa Langit. 

{2:59} Ananias, Azarias, at Misael, sa paniniwala ay 

iniligtas mula sa mga ningas. 



{2:60} ni Daniel para sa kanyang innocency ay nailigtas mula sa 
mga 

bibig ng mga leon. 

{2:61} at kaya isaalang-alang ninyo sa lahat lahat ng panahon, 
na 

madaig ang sinuman na nagtiwala sa kanya. 

{2:62} hindi pagkatapos ay natatakot ang mga salita ng isang 
makasalanang tao: sapagkat ang kanyang 

kaluwalhatian ay magiging pataba sa lupa at bulate. 

{2:63} ngayon siya ay dadakilain at sa kinabukasa 'y siya 

Hindi mahanap, dahil siya ay nagbalik sa kanyang alabok, at ang 
kanyang 

pag-iisip ay darating sa wala. 

{2:64} dahil dito, kayo ang aking mga anak na lalaki, maging 
magiting at ipakita mo 

inyong sarili ang mga tao sa ngalan ng mga batas; sa 
pamamagitan nito ay iyong 

matamo ang kaluwalhatian. 

{2: 65} at masdan, nalalaman ko na ang iyong kapatid na si 
Simon ay isang 

taong tagapayo, pakinggan mo sa kanya lagi: siya ay magiging 
isang 

Ama sa inyo. 



{2:66} para sa Judas Maccabeus, siya ay naging 
makapangyarihan at 

malakas, kahit mula sa kanyang mga kabataan ang: ipaalam sa 
kanya maging ang iyong mga kapitan, at 

paglaban ng mga tao. 

{2:67} dalhin din sa iyo lahat ng mga yaong sinusunod ang 
batas, 

at kayo ay ipaghiganti ang mga mali sa iyong mga tao. 

{2:68} bayaran nang lubos sa mga pagano, at magingat sa 

ang mga kautusan ng batas. 

{2:69} kaya siya ay binasbasan sila, at nagtipon sa kanyang 

mga ama. 

{2: 70} at siya ay namatay sa mga daang apatnapu at anim na 
taon, 

at inilibing siya ng kanyang mga anak na lalaki sa ang libingan 
ng kanyang Ama sa 

Modin, at ang buong Israel ay gumawa ng mga dakilang 
panaghoy para sa kanya. 

{3:1} at pagkatapos ay tumayo ang kanyang anak na si Judas, na 
tinatawag na Maccabeus, sa 

kahalili niya. 

{3:2} at lahat ng kanyang mga kapatid ay tumulong sa kanya, at 
gayundin ang lahat ng kanilang 



hawak na ng kanyang Ama, at sila ay naglaban sa saya 

ang labanan ng Israel. 

{3:3} kaya siya gat kanyang dakilang karangalan ng mga tao, at 
ilagay sa isang 

baluti sa dibdib bilang isang higante, at may bigkis ang kanyang 
palaban renda 

kanya, at siya ginawa laban, pagprotekta sa hukbo ng kanyang 
espada. 

{3:4} sa kanyang mga gawa na siya ay tulad ng isang leon, at 
tulad ng isang leon whelp 

matrapik sa kanyang biktima. 

{3:5} Sapagka 't ipinagpatuloy niya ang masasama, at hinanap 
ang mga ito, 

at sinunog ang mga na pinahihirapan ng kanyang mga tao. 

{3:6} dahil dito ang mga masasama na umurong dahil sa kanya, 
takot at 

lahat ng mga manggagawa ng kasamaan ay nagulumihanan, 
dahil ang kaligtasan 

pinaunlad sa kanyang kamay. 

{3:7} siya nalungkot din sa maraming mga hari, at naging 
masaya ang Jacob 

sa kanyang mga gawa, at ang kanyang memorial ay pinagpala 
magpakailanman. 



{3:8} dito 'y inisa-isa niya ang mga lunsod ng Juda, 

pagyurak mga makasalanan mula sa kanila, at ang pagtalikod ng 
poot 

mula sa Israel: 

{3:9} kaya na siya ay bantog sa ang sukdulan na bahagi ng mga 

lupa, at siyang natanggap sa kanya tulad ng handa silang 
mapahamak. 

{3:10} pagkatapos Apollonius kinalap ang mga Gentil, 

at isang malaking hukbo mula sa Samaria, na nilabanan ang 
Israel. 

{3:11} ang mga bagay na kapag nahiwatigan ni Judas, siya ay 
humayo 

para salubungin siya, at kaya niya sinaktan siya, at siya 'y 
pinatay: marami din 

bumagsak at napatay, ngunit ang iba pang tumakas. 

{3:12} dahil dito, si Judas ay kinuha ng kanilang nasamsam, at 
Apollonius' 

espada din, at nahawakan niya ay lumaban ng buong kanyang 
buhay mahaba. 

{3:13} ngayon kapag Seron, isang prinsipe ng hukbo ng Syria, 

marinig sinasabi iyon ni Judas ang nagtipon sa kanya ng 
maraming tao at 



kumpanya ng mga mananampalataya na lumabas sa kanya 
upang makidigma; 

{3:14} sinabi niya, ako ay kumuha sa akin ng isang pangalan at 
karangalan sa mga 

kaharian; sapagkat ako ay magpapauna sa labanan sa kay Judas 
at sa kanila na mga 

sa kanya, na humahamak sa utos ng hari. 

{3:15} kaya niya ginawa sa kanya na handa na upang pumunta 
up, at nagpunta roon 

kasama niya ang isang malaking hukbo ng mga makasalanan 
upang makatulong sa kanya, at sa 

ipaghiganti sa mga anak ni Israel. 

{3:16} at nang siya 'y nagsilapit ang pagpunta up ng 

Bethhoron, si Judas ay nagsilabas na sumalubong sa kanya sa 
isang maliit na 

kumpanya: 

{3:17} na, nang makita nila ang hukbo ng pagparito upang 
matugunan ang 

kanila, sinabi kay Judas, paano maisasakatuparan natin, 
pagiging kaya ilang, 

upang labanan laban sa lubhang napakaraming tao at 
napakalakas, nakikita natin 



ay handa na upang manghina sa pag-aayuno lahat ng araw na 
ito? 

{3:18} sa kung sino ang sinagot ni Judas, ito ay walang mahirap 
na bagay 

para sa marami na tumigil ka sa mga kamay ng ilan; at sa mga 

Diyos ng Langit na ito ay lahat ng isa, para maghatid ng isang 
mahusay na tao, 

o isang maliit na kumpanya: 

{3:19} sapagkat ang tagumpay ng digmaan nakatayo hindi sa 
mga 

ang mga tao ng isang hukbo; Ngunit ang lakas na nanggagaling 
sa Langit. 
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{3:20} sila ay sumalakay laban sa atin sa labis na kapalaluan at 
kasamaan 

upang sirain sa amin, at aming mga asawa at mga anak, at 
upang sirain sa amin: 

{3:21} kundi ipaglaban natin ang ating buhay at ating mga 
batas. 

{3:22} dahil dito ang Panginoon mismo ay ibagsak sa kanila 

bago ang ating mukha: at tungkol sa inyo, kayo 'y hindi 
natatakot sa kanila. 



{3:23} ngayon nang siya ay iniwan off sa pagsasalita, siya ay 
pumasok 

biglang sa kanila, kaya nga Seron at ang kanyang hukbo ay 

itinapos sa harapan niya. 

{3:24} at ipinagpatuloy nila ang mga ito mula sa paglubog ng 

Bethhoron sa mga malilinaw, na kung saan ay napatay tungkol 
sa walong taong gulang 

daang kalalakihan sa kanila; at ang natira ay nagsitakas patungo 
sa lupain ng 

ang mga Filisteo. 

{3:25} pagkatapos ay nagsimula ang takot ni Judas at ng 
kanyang mga kapatid, at 

ng labis na malaking sindak, na babagsak sa mga bansa sa 
paligid 

tungkol sa kanila: 

{3:26} kung kaya nang kanyang katanyagan ay nagsiparoon sa 
hari, at lahat ng 

pinag-usapan ng bansa sa mga labanan ni Judas. 

{3:27} ngayon nang hari Antiochus marinig ang mga bagay na 
ito, siya 

puno ng galit: kaya nga ipinadala niya at tinipon 

magkasamang lahat ang pwersa ng kaniyang buong kaharian, 
maging ang isang napakalakas na hukbo. 



Pahalagahan ang {3:28} niya binuksan din sa kanya, at nagbigay 
ng kanyang mga sundalo 

magbayad para sa isang taon, pag-uutos sa kanila na humanda 
whensoever 

dapat niya kailangan ang mga ito. 

{3:29} gayon pa man, nang makita niya na ang pera ng kanyang 

ang mga kayamanan ay nabigo at na ang pagbibigay-pugay sa 
bansa ay 

maliit na, dahil sa mga pagtatalo at salot, na siyang 

dinala sa ibabaw ng lupa sa pagpawi sa mga batas na may 

pa noong unang panahon; 

{3:30} natatakot siya na hindi siya dapat matiis ang 

naniningil pa, ni hindi na magkakaroon ng gayong mga regalo 
upang bigyan ang mga ito 

nang sagana tulad ng ginawa niya bago: sapagka 't siya ay 
sumagana sa itaas ang 

mga hari na nauna sa kanya. 

{3:31} dahil dito, ang pagiging lubhang nangatitilihan sa 
kanyang isipan, siya 

determinadong pumunta sa Persia, doon kumuha ang 
pagbibigay-pugay sa mga 

bansa, at para tipunin ang maraming pera. 



{3:32} kaya iniwan niya Lisias, isang mahal na tao, at isa sa mga 

royal ng dugo, upang pangasiwaan ang mga gawain ng hari 
mula sa ilog 

Eufrates sa mga hangganan ng Egipto: 

{3:33} at palakihin ang kanyang anak na Antiochus, hanggang sa 
dumating siya 

muli. 

{3:34} bukod doon ibinigay niya sa kanya ang kalahati ng 
kanyang 

pwersa, at ang elepante, at nagbigay sa kanya ng bayad ng 
lahat ng bagay 

na gagawin niya, din hinggil sa kanila na nanirahan 

sa Juda at Jerusalem: 

{3:35} upang maalaman, na isusugo niya ang isang hukbo laban 
sa kanila, 

upang wasakin at matanggal ang lakas ng Israel, at ang 

labi ng Jerusalem, at upang alisin ang kanilang memorial mula 

lugar na iyon; 

{3:36} at na siya ay dapat maglagay ng mga estranghero sa 
lahat ng kanilang 

sulok, at hatiin ang kanilang lupain ng pulutong. 

{3:37} kaya hari kinuha ang kalahati ng mga puwersa na 



nanatili, at umalis mula sa Antioch, kanyang maharlikang 
lungsod, ang 

daang ikaapatnapu at pitong taon; at Paglagpas sa ilog 

Eufrates, nagpunta siya sa pamamagitan ng mataas na mga 
bansa. 

{3:38} pagkatapos Lisias pinili Ptolemee ang anak ng 

Dorymenes, Nicanor, at Gorgias, malalakas na tao ng mga 

mga kaibigan ng hari: 

{3:39} at sa kanila ay nagpadala siya ng apat na pung libo 
footmen, 

at pitong libong horsemen, upang magtungo sa lupain ng Juda, 

at upang sirain ang mga ito, tulad ng utos ng hari. 

{3:40} kaya sila ay humayo sa lahat ng kanilang mga 
kapangyarihan, at dumating 

at itinayo ni Emaus sa malilinaw na mga bansa. 

{3:41} at ang mga mangangalakal sa bansa, ng pagdinig ang 

katanyagan ng mga ito, kinuha ang pilak at ginto naman, may 

alipin, at dumating sa kampo upang bumili ng mga anak ng 

Israel para sa mga alipin: isang kapangyarihan din ng Syria at sa 
lupain ng mga 

Filisteo ay sumapi sa kanilang sarili sa kanila. 



{3:42} ngayon, nang si Judas at ang kanyang mga kapatid makita 
na 

dumami ang mga pighati, at nagkuta ang mga pwersa 

kanilang sarili sa kanilang mga hangganan: sapagkat alam nila 
kung paano na ang mga hari 

nagbigay ng kautusan na lipulin ang mga tao, at lubusang 

alisin sa kanila; 

{3:43} sabi nila sa isa 't isa, ay ipaalam sa atin na ibalik ang 

nasira ang kapalaran ng ating mga tao, at huwag nating 
ipaglaban ang ating 

tao at ng Santuwaryo. 

{3:44} pagkatapos ay kongregasyon sama-samang nagtipon, na 

sila ay maging handa para sa labanan, at na maaari silang 
magdasal, at 

humingi ng awa at habag. 

{3:45} ngayon Jerusalem mag-ipon walang bisa tulad ng ilang, 
nagkaroon ng 

wala ni isa sa kanyang mga anak upang humayo ang in o out: 
ang Santuwaryo din 

ay trodden down, at ang mga dayuhan na patuloy sa malakas 
na hawak; ang 

nagkaroon ng pagano ang kanilang tirahan sa lugar na iyon; at 
kinuha ang kagalakan 



mula sa Jacob, at ang tubo sa mga alpa na tumigil na. 

{3:46} dahil dito, ang mga Israelita ay nagtipon sa kanilang mga 
sarili 

magkasama, at ay na Maspha, nasa tapat ng Jerusalem; para sa 
mga 

sa Maspha ay ang lugar kung saan sila ay nanalangin ng lalaki sa 

Israel. 

{3:47} pagkatapos nilang mag-ayuno sa araw na iyon, at isinuot 
ang mga damit na magaspang, 

at itinapon ang abo sa kanilang ulo, at hinapak ang kanilang 
mga damit, 

{3:48} at inilatag buksan ang Aklat ng batas, kung saan ang 

pagano ay naghangad na ipinta ang wangis ng kanilang mga 
imahe. 

{3:49} sila dinala rin ng mga kasuotan ng mga saserdote, at ang 

pangunahing bunga, at mga ikapu: at ang mga Nazareo 
mapukaw nila, 

natupad na ang kanilang mga araw. 

{3:50} sumigaw sila sa isang malakas na tinig sa Langit, 

sinasabing, ano ang gagawin natin sa mga ito, at kung saan man 
ay tayo 

tatangayin silang palayo? 



{3:51} sapagkat matapakan mo ang iyong santuwaryo at 
nilapastangan, 

at iyong mga saserdote sa bigat, at nagdala ng mababa. 

{3:52} at narito, ang mga pagano ay sama-samang nagtipon 
laban sa 

atin upang sirain sa amin: Ano ang bagay na kunwari sila laban 
sa atin, ikaw 

nalalaman mo. 

{3:53} kung paano tayo magiging makatatayo laban sa kanila, 
maliban sa 

maging ikaw, O Diyos, ang ating tulong? 
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{3:54} pagkatapos nila na tunog ng trumpeta, at sumigaw sa 
isang 

malakas na tinig. 

{3:55} at matapos maorden ito ni Judas ang mga kapitan 
ibabaw sa mga 

ang mga tao, kahit ng mga kapitan sa libu-libo, at higit sa daan-
daan, 

at sa paglipas ng limampu, at sa paglipas ng sampu. 

{3:56} kundi para sa mga naturang bilang ay pagtatatayo, o may 

katipan sa mga asawa, o ang pagtatanim ng ubasan, o ang 



natatakot, mga niya iniutos na sila ay magbabalik, bawat 

tao sa sarili niyang sambahayan, alinsunod sa batas. 

{3:57} kaya inalis ang kampo, at ay itinayo sa timog 

panig ng Emaus. 

{3:58} sabi at ni Judas, braso inyong sarili, at maging magiting 

lalaki, at tiyakin na kayo ay maging sa kahandaan laban sa 
umaga, 

na kayo ay makipaglaban sa mga bansa, na natitipon 

sama-sama laban sa amin upang sirain sa atin at sa ating mga 
santuwaryo: 

{3:59} sapagkat higit na mabuti para sa atin na mamatay sa 
pakikipaglaban, kaysa sa masdan 

ang mga kalamidad sa ating mga tao at ating kanlungan. 

{3: 60.} gayon pa man, bilang kalooban ng Diyos ay nasa langit, 
kaya 

gawin niya. 

{4:1} noon kinuha Gorgias limang libong footmen, at isang 

libo ng mga pinakamahusay na horsemen, at tinanggal mula sa 
mga 

kampo sa gabi; 

{4:2} hanggang wakas niya baka magpadalus-dalos sa sa kampo 
ng mga 



Judio, at saksakin sila bigla. At ang mga tauhan ng ang kuta 

ang kanyang mga gabay. 

{4:3} ngayon nang Judas marinig niyon siya mismo natanggal, 

at ang magigiting na lalaki sa kanya, na saksakin siya ng hari 

hukbo na kung saan ay sa Emaus, 

{4:4} samantalang pa ang pwersa ay napalis na mula sa 

kampo. 

{4:5} sa ibig sabihin panahon dumating Gorgias sa gabi sa mga 

kampo ni Judas: at nang makita niya na walang tao doon, 
hinangad niyang 

kanila sa mga bundok: para sa sinabi niya, mga kapwa tumakas 
mula sa 

atin 

{4:6} kundi lalong ito ay araw, Judas napakita rin sa 

kapatagan kasama ng mga tatlong libong tao, gayon pa man, 
may 

ni kagayakan o espada para sa kanilang mga isipan. 

{4:7} at nakita nila ang kampo ng mga pagano, na ito ay 

malakas at maayos harnessed, at makubkob na round tungkol 
sa 

horsemen; at ito ang dalubhasa ng digmaan. 



{4:8} at sinabi ni Judas sa mga lalaki na kasama niya, takot 

kayo mga hindi kanilang maraming tao, ni maging kayo ng takot 
sa kanilang pagsalakay. 

{4:9} tandaan kung paano nakalaya ang ating mga Ama sa mga 

Dagat na pula, nang tugisin sila ng isang hukbo ng Faraon. 

{4:10} ngayon kaya nga natin magsumamo sa Langit, kung 

Marahil ang Panginoon ay magkakaroon ng awa sa atin, at 

Alalahanin ang mga Tipan ng ating mga ama, at sirain ang mga 
ito host 

bago ang ating mukha sa araw na ito: 

{4:11} upang malaman ng lahat ng mga pagano na mayroong 
isang 

Sino ang iniligtas at nabautismohan sa Israel. 

{4:12} at pagkatapos ay ang mga dayuhan ay nagtaas ng 
kanilang mga mata, at nakita 

sila parating nasa tapat sila. 

{4:13} dahil dito sila ay tumakas mula sa kampo upang 
makidigma; Subalit ang 

hipan ang mga kasamahan ni Judas ang kanilang mga trumpeta. 

{4:14} kaya sila ay sumapi sa digmaan, at sa mga pagano na 

ginulo ay nagsitakas patungo sa kapatagan. 

{4:15} gayon man lahat ang hindmost sa kanila ang napatay sa 



ang tabak: sapagka 't ipinagpatuloy nila ang mga ito sa Gazera, 
at sa mga 

kapatagan ng Idumea, at Azotus, at Jamnia, kaya na may 

pinatay ng mga ito sa isang tatlong libong tao. 

{4:16} ito tapos, Judas ay bumalik muli sa kanyang hukbo mula 
sa 

tumutugis sa kanila, 

{4:17} at sinabi sa mga tao, ay hindi sakim sa sa nasamsam 

yayamang mayroong isang digmaan bago sa atin, 

{4:18} at Gorgias at ang kanyang hukbo ay dito sa atin sa mga 

Bundok: ngunit tumayo kayo ngayon laban sa ating mga 
kaaway, at 

madaig ang mga ito, at pagkatapos nito ay matapang kayo 
tumagal ang nasamsam. 

{4:19} bilang Judas ay subalit nagsasalita ng mga salita, may 

lumitaw ang isang bahagi nila hinahanap mula sa mga bundok: 

{4:20} na kapag nahalata nila na inilagay ng mga Judio 

kanilang host na flight at ang pagsunog sa mga tolda; para sa 
usok 

na napakita idineklarang nagawa: 

{4:21} nang mapaghalata nga sila ng mga bagay na ito, sila 



ay lubhang nangatakot, at nakikita rin ang hukbo ni Judas sa 
mga 

kapatagan na handang lumaban, 

{4:22} tumakas sila sa bawat isa sa mga lupain ng mga dayuhan. 

{4:23} Pagkatapos Judas ay nagbalik upang samsamin ang mga 
tolda, kung saan sila 

nakuha ang maraming ginto, at pilak, at asul sutla, at Lila ng 
mga 

dagat, at malaking kayamanan. 

{4:24} pagkatapos nito silang umuwi, at umawit ng isang awit 
ng 

pagpapasalamat, at pinuri ang Panginoon sa Langit: sapagkat 
ito ay 

mabuti, dahil ang kaniyang awa ay magpakailanman. 

{4:25} gayon Israel ay nagkaroon ng isang dakilang pagliligtas 
noong araw na iyon. 

{4:26} ngayon ay ang mga dayuhan na tumakas at 

Sinabi Lisias na ang nangyari: 

{4:27}, na kapag narinig niya yaon, ay nalito at 

masiraan ng loob, dahil hindi ganoong mga bagay tulad ng 
gagawin niya ay 

tapos sa Israel, ni ang mga bagay na iniutos ng hari 



siya ay dumating sa nangyari. 

{4:28} sa susunod na taon kaya nga pagsunod Lisias na nagtipon 

sama-samang pung libong piling tauhan ng paa, at limang 

isang libong horsemen, na Mapasuko niya sa kanila. 

{4:29} kaya sila pumasok sa Idumea, at itinayo ang kanilang mga 
tolda 

sa Bethsura, at si Judas na sumalubong sa kanila sa sampung 
libong lalake. 

{4:30} at nang makita niya ang malaking hukbo, siya ay 
nanalangin at 

sinabi, mapalad ka, O Tagapagligtas ng Israel, na ginawa ninyo 
sugpuin 

ang karahasan ng mga makapangyarihang tao sa kamay ng 
iyong lingkod 

David, at ipinagawa ang hukbo ng mga dayuhan sa mga kamay 
ng 

Si Jonathan na anak ni Saul, at ang kanyang armourbearer; 

{4:31} ipinid ang hukbong ito sa kamay ng iyong bayang Israel, 

at sila ay maaaring malito sa kanilang kapangyarihan at 
horsemen: 
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{4:32} ay gumawa sa kanila ng walang lakas ng loob, at maging 
sanhi ng 



katapangan ang kanilang lakas sa mga tumalikod sa 
katotohanan, at sila ay mayayanig sa 

kanilang pagkawasak: 

{4:33} mapalayas sila sa pamamagitan ng espada sa kanila na 
nangagsisiibig sa 

iyo, at hayaan na ang lahat ng yaong alam ang iyong pangalan 
nagpuri sa 

pasasalamat. 

{4:34} kaya sila ay sumapi sa labanan; at may napatay sa mga 

host ng Lisias may limang libong lalake, bago pa man sila 

napatay sila. 

{4:35} ngayon pagkakita Lisias ilagay ang kanyang mga hukbo 
flight, at 

ang manliness ng mga sundalo ni Judas, at kung paano sila ay 
handa na 

alinman sa mabuhay o mamatay magiting, siya ay nagpunta sa 
Antiochia, at 

tinipon ng isang kumpanya ng mga dayuhan, at pagkakaroon ng 
ginawa 

kanyang hukbo sa higit pa sa iyon, na nilayon niya na lumapit 
muli sa 

Judea. 



{4:36} pagkatapos ay sinabi ni Judas at ang kanyang mga 
kapatid, masdan, aming 

mga kaaway ay discomfited: huwag tayong umahon upang 
linisin at 

ilaan ang Santuwaryo. 

{4:37} dito sa lahat ng hukbo ng tinipon ang kanilang sarili 

magkasama, at umahon sa bundok ng Sion. 

{4:38} at nang makita nila ang Santuwaryo mapanglaw, at ang 

dambana na nilapastangan, at ang pintuang-bayan na na-burn 
up, at palumpong na lumalaki 

sa mga korte tulad ng sa isang gubat, o sa isa sa mga bundok na 
ito, oo, 

at ang mga saserdote ng mga lalagyang hinila pababa; 

{4:39} sila hinapak ang kanilang mga damit, at gumawa ng mga 
dakilang 

panaghoy, at cast ng abo sa kanilang ulo, 

{4:40} at nahulog flat na ang lupa sa kanilang mga mukha, 

at umihip ang isang alarma sa mga trumpeta, at umiyak sa 

Langit. 

{4:41} pagkatapos Judas ay hinirang ng ilang kalalakihan upang 
labanan laban sa 

ang mga na nasa mga kuta, hanggang sa siya ay malinis ang 



Santuwaryo. 

{4:42} kaya pinili niya ang mga saserdote ng mga pag-uusap na 
walang kapintasan, 

tulad ng may kasiyahan sa batas: 

{4:43} malinis na ang santuwaryo, at hubad na ang mga 

marurumihan ang mga bato sa isang maruming lugar. 

{4:44} at kailan habang sila ay nakipagsanggunian sa kung ano 
ang gagawin sa mga 

dambana ng handog na susunugin, na nalapastangan; 

{4:45} akala nila ito pinakamahusay upang hilahin ito pababa, at 
baka ito ay dapat 

maging isang Kadustaan sa kanila, dahil nilapastangan ito ng 
mga pagano: 

dahil dito, hinila nila ito pababa, 

{4:46} at makapag-imbak ng mga bato sa mga bundok ng mga 

templo sa isang maginhawang lugar, hangga 't hindi 
magkakaroon ng isang 

propeta upang ipakita mo kung ano ang dapat gawin sa kanila. 

{4:47} at pagkatapos ay dinala nila sa buong bato ayon sa batas, 

at binuo ng isang bagong dambana ayon sa mga dating; 

{4:48} at binubuo ang santuwaryo, at ang mga bagay na 

nasa loob ng templo, at sambahin ang mga hukuman. 



{4:49} din nila ginawa ang bagong daluyan ng banal, at sa mga 

templo ay dinala nila ang mga kandelero, at sinunog sa altar ng 

mga handog, at ng kamangyan, at sa mesa. 

{4:50} at sa ibabaw ng dambana ay sinunog nila ang insenso, at 
ang 

ang mga ilawan sa mga kandelero na sinindihan nila, kaya sila 

maaaring magbigay ng liwanag sa loob ng templo. 

{4:51} Bukod dito inilagay nila ang tinapay sa hapag, at 

ikinalat ang veil, at tapos ang lahat ng mga gawa na kanilang 

sinimulan nilang gawin. 

{4:52} ngayon sa limang at dalawampung araw ng ang ikasiyam 

buwan, na kung saan ay tinatawag na buwan Casleu, sa mga 
daang 

ikaapatnapu at walong taon, sila 'y nagsitindig tamang 
pagkakataon nang sa umaga, 

{4:53} at nag-alay ng hain alinsunod sa batas sa 

ang bagong dambana ng handog na susunugin, na ginawa nila. 

{4:54} Tignan mo, sa kung anong oras at anong araw ang mga 
pagano ay 

nilapastangan ang mga ito, kahit sa na ilaan ito sa mga awitin, 
at 

citherns, at mga alpa, at mga simbalo. 



{4:55} at pagkatapos ay lahat ng tao ay bumagsak sa kanilang 
mga mukha, 

pagsamba at pagpupuri sa Diyos ng langit, na ibinigay 

ito mahusay na tagumpay. 

{4:56} at kaya nila sinunod ang paglalaan ng altar walo 

araw at inaalok sinusunog nang may kagalakan, at 

nagsakripisyo ang mga sakripisyo ng paglaya at papuri. 

{4:57} nahihiyasan sila din ang nangunguna sa templo kasama 
ang 

ang mga korona ng ginto, at ng mga kalasag; at ang mga 
pintuan at mga 

Kamara sinariwa sila, at ibinitin ng pintuan sa kanila. 

{4:58} ganito ay may labis na kagalakan sa mga 

ang mga tao, para sa mga na ang mga kasiraan ng mga pagano 
ay isinantabi. 

{4:59} bukod doon si Judas at ang kanyang mga kapatid sa 
buong 

inorden kongregasyon ng Israel, na ang araw ng mga 

paglalaan ng altar ay dapat itago sa kanilang kapanahunan mula 
sa 

taon sa loob ng walong araw, mula lima at 



ikadalawampung araw ng buwan na Casleu, may kasayahan at 
kagalakan. 

{4:60} sa panahong iyon din sila nagtayo ng umahon sa bundok 
ng Sion 

may mataas na pader at matatag tower sa palibot, at baka ang 

Gentil dapat lumapit at yuyurakan tulad ng kanilang ginawa 

bago. 

{4:61} at inilagay nila may isang garison upang panatilihin ang 
mga ito, at 

pinatibay ng mga Bethsura upang pangalagaan ang mga ito; ang 
mga tao upang magkaroon 

isang depensa laban sa Idumea. 

{5:1} ngayon nang mga bansa sa palibot ay narinig na ang 

ay nagtayo ng altar at ng santuwaryo panibagong tulad ng 
bago, ito 

hindi natuwa sila sobra. 

{5:2} dahil dito naisip nila upang wasakin ang mga salinlahi ng 

Jacob sa kanila, at sa ibabaw noon ay nagsimulang sila 

patayin at sirain ang mga tao. 

{5:3} Pagkatapos Judas ay lumaban laban sa mga anak ni Esau 
sa 

Idumea sa Arabattine, dahil kinubkob nila ang Gael: at siya 



nagbigay sa kanila ng isang malaking pagbagsak, at humupa ang 
kanilang loob, at 

Kinuha ang kanilang sinamsam. 

{5:4} rin niya naalala ang pinsala ng mga anak ng 

Bean, na naging isang bitag at tisod sa mga tao, 

sa gayon sila mag-ipon mga nag-aabang para sa kanila sa ang 
paraan na ito. 

{5:5} siya tumigil sila ka nga sa mga tore, at 

humantong laban sa kanila, at winasak ang mga ito lubusan, at 

nasunog ang mga tore sa lugar na iyon sa apoy, at ang lahat ng 
mga may 
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doon. 

{5:6} pagkatapos Nilampasan niya sa mga anak ng 

Si Ammon, na kung saan matatagpuan niya ang isang 
makapangyarihang lakas, at ang maraming tao, 

may Timotheus kanilang kapitan. 

{5:7} kaya nakipaglaban siya maraming pakikidigma sa kanila, 
hanggang sa huli 

sila ay discomfited sa harapan niya; at sinampal niya ito. 

{5:8} at kapag siya kinuha Jazar, kasama ang mga bayan 

kabilang dito, bumalik siya sa Judea. 



{5:9} pagkatapos ay ang mga pagano na sa Galaad na nagtipon 

kanilang sarili na magkakasama laban sa mga Israelita na nasa 
kanilang 

sulok, upang lipulin sila; ngunit sila ay nagsitakas patungo sa 
kuta ng 

Dathema. 

{5:10} at nagpadala ng mga liham kay Judas at sa kanyang mga 
kapatid, ang mga 

ang mga pagano ay nasa paligid natin ay magkakasamang 

laban sa amin upang sirain sa amin: 

{5:11} at naghahanda silang dumating at tumagal ang 

kuta kung saan kami ay tumakas, Timotheus pagiging kapitan 
ng 

kanilang host. 

{5:12} Halika nga ngayon, at iligtas mo kami mula sa kanilang 

mga kamay, sapagkat marami sa atin ang mga napatay: 

{5:13} oo, lahat ng ating mga kapatid na nasa mga lugar ng 

Tobie ay ilagay sa kamatayan: kanilang mga asawa at kanilang 
mga anak din 

kanilang dinala ang mga bihag, at dinala palayo sa kanilang mga 
bagay-bagay; 

at sila ay nawasak doon tungkol sa isang libong lalake. 



{5:14} habang nagbabasa pa ang mga liham na ito, masdan, 
may 

dumating ang iba pang mga sugo mula sa Galilea kasama ang 
kanilang mga damit na upa, 

iniulat na sa ganitong paraan, 

{5:15}, at nagsabi, sila ng Ptolemais, at ng Tyrus, at 

Sidon, at buong Galilea ng mga Gentil, ay nagtipon 

sama-sama laban sa amin upang ubusin sa atin. 

{5:16} ngayon nang si Judas at ang mga tao marinig ito 

ang mga salita, may nagtipon ng malaking kongregasyon sama-
sama, na 

konsultahin ang dapat nilang gawin para sa kanilang mga 
kapatid, na nasa 

manggulo, at sinalakay sila. 

{5:17} pagkatapos ay sinabi ni Judas kay Simon sa kanyang mga 
kapatid, piliin 

iyo ang lalaki, at humayo at palayain ang iyong mga kapatid na 
nasa 

Galilea, para sa ako at si Jonathan na aking kapatid ay pumunta 
sa mga 

bayan ng Galaad. 

{5:18} kaya iniwan niya ang Joseph na anak ni Zacarias, at 



Azarias, kapitan ng mga tao, kasama ang mga labi ng hukbo ng 

sa Judea upang panatilihin ang mga ito. 

{5:19} sa kung kanino ibinigay niya ang kautusan, sinasabing, 
dalhin ang 

kayo hindi digmaan ang bayad ng mga tao na ito, at tiyakin na 
kayo ay gumawa 

laban sa mga pagano hanggang sa panahon na kami ay muling 
paparito. 

{5:20} ngayon kay Simon binigyan tatlong libong tao 

magpunta sa Galilea, at si Judas walong libong tao para 

ang bayan ng Galaad. 

{5:21} pagkatapos ay nagpunta ng Simon sa Galilea, kung saan 
siya ay lumaban 

maraming pakikidigma sa mga pagano, kung kaya 't ang mga 
pagano ay 

ginulo niya. 

{5:22} at ipinagpatuloy niya ito sa pintuan ng Ptolemais; 

at may napatay sa mga pagano na may tatlong libong 

kalalakihan, kung kaninong sinamsam na kinuha niya. 

{5:23} at ang mga na ay sa Galilea, at sa Arbattis, 

sa kanilang mga asawa at kanilang mga anak, at lahat ng 
mayroon sila, 



Kinuha niya palayo sa kanya, at dinala sila sa Judea sa 

malaking kagalakan. 

{5:24} si Judas Maccabeus din at ang kanyang kapatid na si 
Jonathan 

Pumunta kami ni Jordan, at naglakbay ng tatlong araw na 
paglalakbay sa mga 

ilang, 

{5:25} kung saan kinausap nila ang mga Nabathites, na nagmula 

sa kanila sa mapayapang pamamaraan, at sinabi sa kanila ng 
bawat bagay 

nangyari na sa kanilang mga kapatid sa lupain ng Galaad: 

{5:26} at paano na marami sa kanila ay tumigil ka sa sa 

Bosora, at Bosor, at Alema, Casphor, Maked, at 

Carnaim; lahat ng mga lunsod na ito ay malakas at dakila: 

{5:27} at na sila ay tumigil ka sa ang magpahinga ng ang lungsod 

ng bansa ng Galaad, at ang laban para sa kinabukasan nila 

ay itinalaga upang dalhin ang kanilang mga hukbo laban sa mga 
kuta, at sa 

kumuha sa kanila, at upang sirain ang mga ito sa isang araw. 

{5:28} hereupon si Judas at ang kanyang hukbo tumalikod bigla 
sa pamamagitan ng 

ang paraan ng ilang sa Bosora; at kapag siya ay may 



nanalo ang lungsod, pinatay niya ang lahat ng lalaki sa gilid ng 
mga 

tabak, at kinuha ang lahat ng kanilang samsam, at sinunog ang 
lungsod ng apoy, 

{5:29} mula sa kung saan siya inalis sa gabi, at pumasok 
hanggang 

ay siya na ang kuta. 

{5:30} at sa tamang pagkakataon nang sa umaga sila ay 
tumingin, at, 

Masdan, may isang hindi mabilang na mga tao na dala ang 
hagdanan 

at iba pang engine ng digmaan, upang dalhin sa kuta: para sa 
sila 

sinalakay sa kanila. 

{5:31} kapag si Judas nga nakita na ang labanan 

nagsimula na, at na ang daing ng bayan ay umakyat sa Langit, sa 

trumpeta, at isang napakalakas na tunog, 

Sinabi niya sa kanyang mga hukbo, labanan ng {5:32} ang araw 
na ito para sa iyong 

mga kapatid. 

{5:33} kaya siya nagpunta balik nila sa tatlong kumpanya, 

na hipan ang kanilang mga trumpeta, at sumigaw sa 
panalangin. 



{5:34} pagkatapos ay ang host ng Timotheus, batid na iyon 

Maccabeus, tumakas mula sa kanya: kaya nga sinampal niya ito 
sa isang 

malupit na pagkatay; upang ang napatay sa kanila noong araw 
na iyon 

may walong libong lalake. 

{5:35} ito ay tapos na, si Judas na Napatungo sa Maspha; at 
matapos 

siya ay sinalakay ito kinuha niya at pinatay ang lahat ng lalaki 
doon, 

at natanggap ang mga sinamsam niyon at at sinunog ito sa 
apoy. 

{5:36} mula roon ay pumasok siya, at kinuha ang Casphon, 
Maged, 

Bosor, at ang iba pang mga lungsod ng bansa ng Galaad. 

{5:37} pagkatapos na matipon ang mga bagay na ito ang 
Timotheus ang isa pang 

mag-host at humantong laban sa Raphon lampas sa batis. 

{5:38} kaya si Judas ay nagpadala ng espy ang host, na dinala ng 
mga tao 

salita sa kanya, sinasabi, lahat ng mga bansa na nakapalibot sa 
atin ay 

nagtipon sa kanila, maging ang isang napaka mahusay na host. 



{5:39} ay tinanggap din niya ng mga Arabe upang makatulong 
sa kanila at 

itinayo nila ang kanilang mga tolda lampas sa batis, handa na 

lumapit at labanan laban sa iyo. Sa ito kay Judas na nagpunta 
upang salubungin 
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kanila. 

{5:40} pagkatapos Timotheus sinabi sa mga kapitan ng kaniyang 
hukbo, 

Kapag ang Judas at ang kanyang hukbo ay dumating malapit sa 
batis, kung nangyari siya 

sa una hanggang sa atin, tayo ay hindi magiging mangakatagal 
sa kanya; para sa mga 

nang mataimtim siyang mananaig laban sa atin: 

{5:41} ngunit kung siya 'y natakot, at kampo nasa kabila ng ilog, 
tayo 

ay pumunta sa paglipas ng sa kanya, at mananaig laban sa 
kanya. 

{5:42} ngayon, nang si Judas ay dumating malapit sa batis, 
iniutos niyang 

ang tagasulat ng mga tao na manatili ng mga batis: kung kanino 

ibinigay niya ang kautusan, na sinasabi, pahintulutan ang 
sinuman na manatili sa 



sa kampo, ngunit ang lahat ay dumating na ang labanan. 

{5:43} kaya siya nagpunta unang ibabaw sa kanila, at ang lahat 
ng mga tao 

Pagkatapos niya: pagkatapos ay lahat ng mga bansa, na ginulo 
bago 

kanya, itatapon ang kanilang mga sandata, at tumakas sa 
templo na 

ay sa Carnaim. 

{5:44} ngunit sila ay kinuha ang lunsod, at sinunog ang templo 
sa 

lahat ng mga mga doon. Sa gayon ay Carnaim nasakop, ni 

maaari nilang tumayo pa nang mas matagal bago si Judas. 

{5:45} pagkatapos Judas ay nangalap ng lahat ng mga Israelita 
na 

sa mga bayan ng Galaad, mula sa pinakamaliit sa mga 

pinakadakilang, maging ang kanilang mga asawa, at kanilang 
mga anak, at kanilang mga bagay-bagay, 

isang napaka mahusay na host, hanggang wakas sila ay 
makarating sa lupain 

ng Judea. 

{5:46} ngayon kapag dumating sila kay Ephron, (ito ay isang 

dakilang lunsod na ito sa paraang dapat pumunta sila, very well 
pinatibay) 



sila ay hindi magamit mula sa mga ito, alinman sa kanang 
kamay o sa 

Kaliwa, ngunit dapat ay kailangang dumaan sa gitna ng mga ito. 

{5:47} at pagkatapos ay isinara nila ng lungsod sila palabas, at 
tumigil 

ang mga pintuan ng mga bato. 

{5:48} whereupon Judas ay nagpadala sa kanila sa mapayapang 

pamamaraan, na sinasabing, ay ipaalam sa atin nangyari sa 
pamamagitan ng inyong lupain upang magtungo sa aming 

sariling bansa, at wala nang gagawin mo anumang sakit na 
ito; kami ay lamang 

ipasa sa pamamagitan ng paa: Paanong hindi nila bubuksan sa 
kanya. 

{5:49} dahil dito, si Judas ay inutusan ng isang pagpapahayag 
upang maging 

ginawa sa buong hukbo, na ang bawat tao ay dapat sumagupa 
sa kanyang 

tolda sa lugar na kinaroroonan niya. 

{5:50} kaya itinayo ang mga sundalo, at sinalakay ang lunsod sa 
lahat 

na araw at magdamag, hanggang sa ang haba ng lungsod ay 

ibinigay sa kanyang mga kamay: 

{5:51} na saka pinatay ang lahat ng lalaki sa gilid ng mga 



tabak, at rased ng mga lungsod, at kinuha ang mga sinamsam 
niyon, at 

dumaan sa mga lungsod sa kanila na ang napatay. 

{5:52} matapos ito ay nagtungo sila sa Jordan ang dakilang 

kapatagan bago Bethsan. 

{5:53} at Judas kinalap ang mga dumating 

sa likod, at hinikayat ang mga tao sa lahat ng mga paraan sa 
pamamagitan ng, bungkalin 

nakarating sila sa lupain ng Judea. 

{5:54} kaya sila ay umahon sa bundok ng Sion na may kagalakan 
at 

Kasayahan, kung saan nagbigay sila ng handog na susunugin, 
dahil hindi 

napatay ang isa sa kanila hanggang sa bumalik sila sa 
kapayapaan. 

{5:55} ngayon anong oras bilang Judas at si Jonathan na nasa 
mga 

lupain ng Galaad, at Simon ang kanyang kapatid na sa Galilea 
bago 

Ptolemais, 

{5:56} Jose anak ni Zacarias, at Azarias, kapitan 

ng mga garrisons, narinig ng mga magigiting na mga gawa at 
palaban na mga gawa 



na kanilang ginawa. 

{5:57} kaya nga sabi nila, tayo rin makakuha tayo ng pangalan, 

at pumunta na labanan laban sa mga pagano ay nasa paligid 
natin. 

{5:58} kaya kapag iniwan nila ang bayad sa mga garison 

na iyon sa kanila, sila ay humayo patungo sa Jamnia. 

{5:59} pagkatapos ay Gorgias at kanyang mga tauhan mula sa 
lunsod na 

labanan laban sa kanila. 

{5:60} at kaya ay ito, na si Joseph at Azaras ay inilagay 

flight, at tumutugis sa mga hangganan ng Judea: at doon 

ang napatay nang araw na iyon ng mga tao ni Israel tungkol sa 
dalawa 

isang libong tao. 

{5:61} gayon ay may isang mahusay na pagbabagsak sa mga 

ang mga anak ni Israel, sapagkat hindi sila naging masunurin sa 

Si Judas at ang kanyang mga kapatid, ngunit naisip na gawin 
ang ilang magigiting na mga pagkilos. 

{5: 62} dito 'y ang mga tao ay hindi ng mga binhi ng mga, 

kung kaninong kamay ibinigay ang pagkaligtas sa Israel. 

{5:63} gayon man ng lalaki si Judas at ang kanyang mga kapatid 
ay 



lubhang bantog sa paningin ng buong Israel, at sa lahat ng 

pagano, saan man narinig ang kanilang mga pangalan 

{5:64} kung kaya nga 't ang mga tao ay nagtipon sa kanila 

may masayang pagpupuri. 

{5:65} pagkatapos nagtungo si Judas at ang kanyang mga 
kapatid at 

nakipaglaban laban sa mga anak ni Esau sa lupain tungo sa 

timog, na kung saan ay sinampal siya Hebron, at ang mga bayan 
niyaon, at 

Hinila pababa ang kuta ng mga ito, at sinunog ang mga tore 

sa palibot. 

{5:66} mula roon na inalis niya upang magtungo sa lupain ng 
mga 

Filisteo, at dumaan sa Samaria. 

{5:67} sa sandaling iyon ilang pari, nagnais na pakita nila 

valour, ay napatay sa digmaan, para sa mga na lumabas sila 
upang labanan 

Bigla-biglang. 

{5:68} kaya si Judas ay bumaling sa Azotus sa lupain ng mga 

Filisteo, at kapag siya ay hinila pababa sa kanilang mga altar, at 

nasunog ang kanilang inukit na imahe ng apoy, at laki sa layaw 
nila 



lungsod, siya ay nagbalik sa lupain ng Judea. 

{6:1} tungkol sa panahong iyan ni Haring Antiochus naglalakbay 
sa pamamagitan ng 

narinig ng mga mataas na mga bansa, na Elymais sa bansa ng 

Persiya ay isang lunsod na lubhang bantog sa kayamanan, pilak, 
at 

ginto; 

{6:2} at na nagkaroon ito ng napakayaman na templo, kung 
saan 

ay mga ginto, at baluti sa dibdib, at kalasag, na 

Alexander, anak ni Philip, ang hitang na hari, na naghari 

una sa mga Grecians, na iniwan doon. 

{6:3} dahil dito siya ay dumating at naghangad na kunin ang 
lunsod, at 

upang masira ang mga ito; ngunit hindi niya nagawa, dahil sila 
ang lunsod, 

makatanggap ng babala niyon, 

Mga rosas {6:4} up laban sa kanya sa digmaan: kaya 't siya ay 
tumakas, at 

umalis doon sa malaking kabigatan, at bumalik sa 

Babilonia. 

{6:5} dito 'y may dumating na nagdala sa kanya ng balita 
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sa Persia, na ang mga hukbo, na kung saan ay humayo laban sa 
lupain ng 

Judea, inilagay ang magpapatakas: 

{6:6} at ang Lisias, na nagpunta ang unang sa isang dakilang 

kapangyarihan ay itinaboy ng mga Judio; at na sila ay 

palalakasin ng kagayakan, at kapangyarihan, at tindahan ng 
sinamsam, 

na kung saan sila ay nakakuha ng mga hukbo, na sila ay may 

nawasak: 

{6:7} din na sila ay hinila pababa ang mga karumal-dumal na 
gawain, 

na siya ay i-set up sa altar sa Jerusalem, at na 

sila ay Nalilibid tungkol sa Santuwaryo sa mataas na pader, 
bilang 

bago iyon, at ang kanyang siyudad na Bethsura. 

{6:8} ngayon, nang marinig ng hari ang mga salitang ito, siya ay 

Namangha at nagtakang lumipat: kung saan siya ay inilagay niya 
ang mga 

sa kanyang kama, at bumagsak may sakit para sa mga 
pagdadalamhati, dahil sa hindi 

nangyari sa kaniya habang siya ay naghahanap. 



{6:9} at doon ay ipinagpatuloy niya ang maraming mga araw: 
sapagka 't ang kanyang mga pighati 

kailanman higit, at gumawa siya ng ulat na siya ay dapat 

mamamatay. 

{6:10} kaya nga siya tinawag para sa lahat ng kanyang mga 
kaibigan, at sinabi 

sa kanila, ang pagtulog ay naglaho mula sa aking mga mata, at 
puso ko 

hindi nagkukulang sa mismong pangangalaga. 

{6:11} at naisip ko sa sarili ko, sa anong mga kapighatian 

ako ba ay dumating, at kaydakila ng baha ng paghihirap ay ito, 
kung saan 

ngayon ako! sapagkat ako ay masaganang at minamahal sa 
abot ng aking makakaya. 

{6:12} ngunit ngayon ko naaalala ang kasamaan na ginawa ko sa 

Jerusalem, at kinuha ko ang lahat ng mga sisidlan ng ginto at 
pilak 

na ay naroroon, at sinugo upang lipulin ang mga naninirahan sa 

Judea nang walang dahilan. 

{6:13} nahihiwatigan ko nga na para sa mga ito ay maging sanhi 
ng mga ito 

problema bumatik sa akin, at masdan, ako ay masasawi sa 
pamamagitan ng 



malaking pighati sa isang di kilalang lupain. 

Saka niya tinawag {6:14} para ni Felipe, isa sa kanyang mga 
kaibigan, na 

siya ay gagawing tagapamahala sa lahat ng kanyang mga 
kaharian, 

{6:15} at nagbigay sa kanya ng korona, at ang kanyang balabal, 
at ang kanyang 

singsing, hanggang sa wakas siya dapat palakihin ang kanyang 
anak na Antiochus, at 

aalagaan sa kanya up para sa kaharian. 

{6:16} kaya hari Antiochus ay namatay doon sa mga daang 
apatnapung 

at siyam na taon. 

{6:17} ngayon, kapag alam ng Lisias na ang hari ay patay, siya 

Magset-ap ng Antiochus ang kanyang anak na lalaki, na binuhay 
niya ang pagiging 

pa, para maghari sa kahalili niya, at pangalan niya tinawag 
niyang Eupator. 

{6:18} tungkol ito sila na mga nasa tore tumigil ka ng oras 

ang mga Israelita sa palibot ng santuwaryo, at naghangad na 
laging 

kanilang mga sakit, at ang pagpapalakas ng mga pagano. 

{6:19} dahil dito si Judas, purposing upang sirain ang mga ito, 



tawagin ang lahat ng tao upang besiege sa kanila. 

{6:20} kaya sila ay nagsama-sama, at kumubkob sa kanila sa 
mga 

daang at limampung taon, at siya ay ginawa ng iilang para shot 

laban sa kanila, at iba pang mga engine. 

{6:21} gayon man ilan sa kanila na ay na kumubkob nakuha 

balik, sa kung kanino ang ilang di-makadiyos na mga tao ng 
Israel ay sumapi 

kanilang mga sarili: 

{6:22} at sila ay nagtungo sa hari, at sinabi, hanggang kailan 

ay ito ay bago ikaw ay nagpatupad ng kahatulan, at ipaghiganti 
ang ating 

mga kapatid? 

{6:23} ay nais maglingkod sa iyong Ama, at gawin natin 

ayon sa kanyang nais, at sundin ang kanyang mga kautusan; 

{6:24} aling besiege sila ng ating bansa ang 

tower, at ay lumalayo mula sa amin: Bukod doon ang marami sa 
atin bilang 

Maaari silang liwanag sa sila 'y pinatay, at masisira ang aming 
mana. 

{6:25} ni sila iniunat ang kanilang kamay laban sa 

atin lamang, kundi laban din sa kanilang mga hangganan. 



{6:26} at, masdan, ang mga araw na ito ay sila besieging ang 
tore 

sa Jerusalem, upang dalhin ang mga ito: ang Santuwaryo din at 
Bethsura 

may pinatibay nila. 

{6:27} dahil dito kung ikaw hindi maiwasan ang mga ito mabilis, 

gagawin nila ang mas dakilang bagay kaysa rito, ni inyong 

magagawang upang mamuno sa kanila. 

{6:28} ngayon, nang marinig ito ng hari, siya ay nagalit, at 

tinipon ang lahat ng kanyang mga kaibigan, at ang mga kapitan 
ng kanyang 

hukbo, at yaong mga namamahala ng mga kabayo. 

{6:29} may dumating din sa kaniya mula sa ibang mga kaharian, 

at mula sa mga pulo ng dagat, ang mga gapos ng mga bayarang 
sundalo. 

{6:30} kaya na ang bilang ng kanyang mga hukbo ay isang daang 

isang libong footmen, at dalawampung libong horsemen, at 
dalawang 

at tatlumpung mga elepante na ginamit sa digmaan. 

{6:31} ang mga ito ay nagpunta sa pamamagitan ng Idumea, at 
itinayo ang laban 



Bethsura, kung saan sinalakay sila ng maraming araw, paggawa 
ng mga engine 

ng mga digmaan; Ngunit lumabas sila ng Bethsura, at sinunog 
ang mga ito 

ng apoy, at buong giting na nakipaglaban. 

{6:32} sa mga ito si Judas na inalis mula sa tore, at 

itinayo sa Bathzacharias, nasa tapat ng kampo ng hari. 

{6:33} at pagkatapos ay sa hari na tumataas nang napakaaga 
Padabog fiercely 

kasama ang kanyang hukbo patungo sa Bathzacharias, kung 
saan ginawa ang kanyang mga hukbo 

sila ay handang labanan, at hipan ang trumpeta. 

{6:34} at sa wakas sila baka magbunga ng mga elepante 

upang labanan, nila ipinakita ito sa dugo ng ubas at 

mulberries. 

{6:35} Bukod dito hinati nila ang mga hayop sa mga 

mga hukbo, at para sa bawat elepante sila ay naghirang ng 
isang libong 

armadong lalaki, may coat ng mail at may helmet ng tanso sa 

kanilang mga ulo; at bukod pa ang mga ito, para sa bawa 't 
ganid ay inorden 

limang daang horsemen ng ang pinakamahusay na. 



{6:36} ang mga ito ay handa na sa bawat pagkakataon: 
wheresoever 

ay ang hayop, at saan ka nagpunta sa hayop, nagpunta sila 

Gayundin, nilisan ni nila mula sa kanya. 

{6:37} at sa mga hayop ay may malakas na mga tore ng 

kahoy, na sakop ng bawat isa sa kanila, at ay nagbigkis mabilis 

sa kanila sa aparato: Mayroon din namang sa bawat isa dalawa 

at tatlumpung malalakas na tauhan, na nakipaglaban sa kanila, 
sa tabi ng 

Ang mga Indian na pinasiyahan sa kanya. 

{6:38} para sa mga labi ng mga horsemen, inilagay nila sila 

sa panig na ito at kabilang sa mga dalawang bahagi ng hukbo ng 
pagbibigay 

lalagdaan nila kung ano ang gagawin, at pagiging harnessed sa 
gitna 

ang mga hanay. 
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{6:39} ngayon kapag araw suminag ang mga kalasag ng ginto 

at tanso, ang mga bundok glistered nahawakan, at sumikat 
tulad ng 

ang mga ilawan ng apoy. 

{6:40} kaya bahagi ng hukbo ng hari na kumalat sa mga 



mataas na bundok, at ang bahagi sa mga lambak na ito ibaba, 
sila 

Padabog sa ligtas at may kaayusan. 

{6:41} dahil dito ang lahat na marinig ang ingay ng kanilang 

maraming tao, at ang paghayo ng kumpanya, at ang 

rattling ng renda, ay naalis: sapagka 't ang hukbo ay lubhang 

dakila at makapangyarihan. 

{6:42} pagkatapos Judas at ang kanyang hukbo ay lumapit, at 
pumasok sa 

sa labanan, at may napatay ng hukbo ng hari na anim 

daang tao. 

{6:43} Eleazar din, na pinamagatang Savaran, pagpansin sa na 

isa sa mga hayop, na taglay ang maharlikang renda, ay mas 
mataas kaysa sa 

lahat ng iba, at pag-aakala na ang hari ay sa kanya, 

{6:44} ilagay ang sarili sa panganib, hanggang sa wakas siya ay 
maaaring 

iligtas ang kanyang mga tao, at kumuha sa kanya ng perpetual 
pangalan: 

{6:45} dahil dito siya ay tumakbo sa kanya nang buong tapang 
sa pamamagitan 

sa gitna ng digmaan, pagpatay sa kanang kamay at sa mga 



iniwan, kung kaya 't sila ay inihiwalay mula sa kanya sa 
magkabilang panig. 

{6:46} na ginawa, siya ay pumasok sa ilalim ng mga elepante, at 

ipinagtulakan siya sa ilalim, at siya 'y pinatay: kung saan 
nahulog ang elepante 

bumaba sa kanya, at doon siya namatay. 

{6:47} gayon man ang pamamahinga ng mga Hudyo na nakikita 
sa lakas ng mga 

ang hari, at ang karahasan ng kanyang pwersa, ay tumalikod 
palayo mula sa 

kanila. 

{6:48} pagkatapos ay hukbo ng hari ay umahon sa Jerusalem 
upang 

humarap sa kanila, at ang hari ay nagtayo ng kanyang tolda 
laban sa Judea, at 

laban sa bundok ng Sion. 

{6:49} ngunit sa kanila na nasa Bethsura ginawa niya 

kapayapaan: sapagkat sila ay lumisan sa lungsod, dahil sa hindi 

kakanin doon upang matiis ang paglusob, ito na ang isang taon 
ng pamamahinga sa 

ang lupain. 

{6:50} kaya ang hari ay kinuha ang Bethsura, at itakda ang isang 
garison doon 



upang panatilihin ang mga ito. 

{6:51} para sa santuwaryo, ito ay kinubkob niya ng maraming 
araw: 

at itinakdang doon artilerya sa engine at ang mga instrumento 
upang ipahayag ang 

apoy at bato, at ang mga piraso upang palayasin ang mga sibat 
at tirador. 

{6:52} kung saan gumawa din sila ng mga engine laban sa 
kanilang 

engine, at ginanap sa kanila ng labanan sa isang mahabang 
panahon. 

{6:53} subalit sa huli, ang kanilang sasakyang-dagat ay walang 
kakanin, 

(para sa mga na ito ay ang ikapitong taon, at sila sa Judea ay 

iniligtas mula sa mga Gentil, ay nakakain ng mga labi ng mga 

tindahan;) 

{6:54} doon ay ngunit ang ilan ay umalis sa santuwaryo, dahil 

ang taggutom ay kaya namayani laban sa kanila, na sila 'y 
mauutusan 

na kumakalat sa kanilang sarili, ilagay ang bawat tao sa kanyang 
sarili. 

{6:55} sa oras na iyon narinig Lisias sabihing, ni Felipe, na 



Whiles ng Antiochus ang hari, siya ay nabuhay, ay itinalaga 
upang dalhin 

ang kanyang anak na Antiochus, na siya ay maging hari, 

{6:56} ay nagbalik mula sa Persia at Media, at ang 

host ng hari na sumama rin sa kanya, at na siya ay naghahangad 
na 

dalhin sa kanya ang pamumuno sa mga gawain. 

{6:57} dahil dito, nagpunta siya lahat magmadali, at sinabi na 
ang 

hari at ang mga kapitan ng hukbo at ng mga kumpanya, tayo 

mabulok sa araw-araw, at ang ating kakanin ngunit maliit, at 
ang lugar na ito natin 

lay paglusob sa ay malakas, at abot ng mga gawain ng kaharian 

sa atin: 

{6:58} ngayon kaya nga huwag tayong maging kaibigan ng mga 
lalaki, 

at gumawa ng kapayapaan sa kanila, at sa lahat ng kanilang 
mga bansa; 

{6:59} at nakikipagtipan sa kanila, na sila ay mabubuhay 
pagkatapos ng 

kanilang mga batas, tulad ng ginawa nila bago: sapagka 't sila ay 
nga 

hindi natuwa, at nagawa ang mga bagay na ito, dahil tayo 



buwag ang kanilang mga batas. 

{6: 60} kaya ang hari at ang mga prinsipe ay nilalaman: 

dahil dito, nagpadala siya sa kanila upang gumawa ng 
kapayapaan; at sila 

tinanggap nito. 

{6: 61} din ang hari at ang mga prinsipe ay nanumpa sa 

kanila: kung saan sila ay lumisan ng malakas na pagkakahawak. 

{6: 62} pagkatapos ng hari na pumasok sa bundok ng 
Sion; Ngunit kapag 

Nakita niya ang lakas ng lugar, binasag niya ang kanyang sumpa 
na siya 

ginawa, at nagbigay ng kautusan upang hilahin pababa ang 
pader 

sa palibot. 

{6: 63} pagkatapos siya ay lumisan sa lahat nagmamadali, at 
nagbalik 

sa Antiochia, kung saan niya natagpuan ang Philip maging 
Panginoon ng mga 

lungsod: kaya siya ay nakipaglaban sa kanya, at hinawakan ng 
puwersa sa lungsod. 

{7:1} sa daang at isa at limampung taon Demetrio 

ang anak na ito ng sinakop ng Seleucus ay lumisan mula sa 
Roma, at umahon sa 



ilang tao sa isang lungsod sa baybayin ng dagat, at naghari 
doon. 

{7:2} at sa pagpasok niya sa palasyo ng kanyang mga ninuno, 

kaya ito, na kanyang pwersa kinuha Antiochus at Lisias, sa 

dalhin ang mga ito sa kanya. 

{7:3} dahil dito, kahit alam niya na ito, sinabi niya, ang akin 
hindi 

Tingnan ang kanilang mga mukha. 

{7:4} para sa kanyang mga hukbo ay pinatay sa kanila. Ngayon 
kapag Demetrio ay 

itakda sa ang trono ng kanyang kaharian, 

{7:5} doon ay sa kanya lahat ng masasama at hindi maka-Diyos 

lalaki ng Israel, ang pagkakaroon ng Alcimus, taong nagnais na 
mataas 

pari, para sa kanilang kapitan: 

{7:6} at inakusahan nila ang mga tao sa hari, na sinasabi, 

Si Judas at ang kanyang mga kapatid ay pinatay ang lahat ng 
iyong mga kaibigan, at itaboy 

atin mula sa sarili nating lupain. 

{7:7} ngayon samakatwid, magpadala ng ilang tao kanino ikaw 
ay trustest, 



at ipaalam sa kanya pumunta at tingnan kung ano ang pinuksa 
na kanyang ginawa sa 

atin, at sa mga hari ng lupa, at siya ay parusahan ang mga ito sa 
lahat 

kanila na tumulong sa kanila. 

{7:8} pagkatapos ay ang Haring pinili Bacchides, isang kaibigan 
ng hari, 

Sino namuno nang higit pa sa mga baha, at ay isang dakilang 
tao sa mga 

kaharian, at tapat sa hari, 

{7:9} at kanya ipinadala niya kasama ang masasama na Alcimus, 
kung sino ang 

niya ginawa ang mataas na saserdote, at iniutos na dapat 
niyang dalhin ang 

paghihiganti ng mga anak ni Israel. 

{7:10} kaya sila lumisan, at dumating sa isang dakilang 
kapangyarihan 
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sa lupain ng Judea, kung saan nagpadala sila ng mga sugo kay 
Judas 

at kanyang mga kapatid sa mapayapang salita nagmataas. 

{7:11} ngunit hindi nagpadaig sila sa kanilang mga 
salita; sapagkat nakita nilang 



na sila 'y may isang dakilang kapangyarihan. 

May tinipon ang {7:12} pagkatapos sa Alcimus at 

Bacchides isang kumpanya ng mga eskriba, na nangangailangan 
ng katarungan. 

{7:13} ngayon, ang Assideans ay ang una sa mga 

mga anak ni Israel na naghangad ng kapayapaan sa kanila: 

{7:14} para sa sinabi nila, na isang pari ng mga binhi ng 

Si Aaron ay dumating sa hukbong ito, at gagawin niya sa atin 
ang walang mali. 

{7:15} kaya siya ay nangusap sa kanila, nang payapa, at 
nanumpa sa 

sila, na nangagsasabi, kami ay nakuha ang masama man sa inyo 
ni 

iyong mga kaibigan. 

{7:16} kung saan sila ay naniwala sa kanya: paanong siya ay 
kinuha ng 

kanila pung tao, at pinatay ang mga ito sa isang araw, naaayon 

na mga salitang isinulat niya, 

{7:17} ang laman ng iyong mga banal na itinaboy nila, at 
kanilang 

dugo ay nagpadanak sila ikot na tungkol sa Jerusalem, at 
nagkaroon ng 



wala nang ibaon sa kanila. 

{7:18} dahil dito ang takot at pangamba sa ito ay pumalibot sa 
lahat 

ang mga tao, na nagsabing, mayroong di katotohanan ni 

kabutihan sa kanila; sapagkat sila ay sumira ng tipan 

at sumpang ginawa nila. 

{7:19} pagkatapos nito, inalis ang mga Bacchides mula sa 
Jerusalem, 

at itinayo ang kanyang tolda sa Bezeth, kung saan siya isinugo 
at kinuha 

maraming mga lalaki na tinalikuran sa kanya, at ilang ng ang 
mga 

tao rin, at nang mapatay niya kanila, siya ay palayasin sila sa 

malaking hukay. 

{7:20} Pagkatapos ay nangako siya sa bansa na Alcimus, at 

iniwan sa kanya ng kapangyarihan na tutulong sa kanya: kaya 
Bacchides ay nagpunta sa mga 

hari. 

{7:21} ngunit Alcimus ay nakipaglaban para sa mataas na 
pagkasaserdote. 

{7:22} at sa kaniya ay gumamit lahat tulad ng kaguluhan ang 



mga tao, na, matapos na sila ay nakakuha sa lupain ng Juda sa 
kanilang 

kapangyarihan, ni saktan ang marami sa Israel. 

{7:23} ngayon nang Judas makita lahat ng mga kasamaan na 
Alcimus 

at ang kanyang kumpanya na ginawa sa mga Israelita, maging 
sa itaas 

ang mga pagano, 

{7:24} magpunta siya sa lahat ng baybayin ng Judea sa bilog 

tungkol, at kumuha ng paghihiganti sa kanila na may 
naghimagsik 

kanya, kaya na sila nangahas pa pumunta balik sa bansa. 

{7:25} sa kabilang panig, kapag nakita ang Alcimus na si Judas 

at ang kanyang kumpanya ay nakakuha ng nakapangibabaw, at 
alam na 

siya ay hindi matatagalan ang kanilang pwersa, siya ay 
nagtungo muli sa mga 

hari, at sinabing lahat ang pinakapangit ang sulat sa kanila na 
kaya niya. 

{7:26} pagkatapos ang hari nagsugo Nicanor, isa sa kanyang 
kagalang-galang 

prinsipe, isang lalaki na ang nanganak nakamamatay napopoot 
sa Israel, sa 



utos na lipulin ang mga tao. 

{7:27} kaya Nicanor ay dumating sa Jerusalem kasama ang isang 
malaking puwersa; 

at padala sa kay Judas at sa kanyang kapatid nagmataas sa 

magiliw na salita, sinasabing, 

{7:28} magkaroon ng walang digmaan sa pagitan ng akin at sa 
inyo; Ako ay 

lumapit sa ilang tao, upang makita ko kayo sa kapayapaan. 

{7:29} nga niya ay si Judas, at binati nila ang isa 

isa pang nang payapa. Paanong ang mga kaaway ay inihanda 
upang 

alisin ninyo si Judas ng karahasan. 

{7:30} bagay na matapos na ito ay kilala na si Judas, sa wit, 

na siya ay lumapit sa kanya ng panlilinlang, siya ay masidhing 
takot 

kanya, at makikita sa kanyang mukha pa. 

{7:31} Nicanor din, kapag nakita niya na ang kanyang mga payo 

natuklasan, ay lumabas upang kalabanin si Judas tabi 

Capharsalama: 

{7:32} kung saan may napatay sa panig ni Nicanor tungkol 

limang libong lalake, at ang iba pa ay tumakas patungo sa 
lunsod ni David. 



{7:33} matapos na ito pinuntahan Nicanor hanggang sa bundok 
ng Sion, at 

doon na lumabas ang mga santuwaryo partikular ng mga pari at 

tiyak na sa mga matanda sa mga tao, upang bumati sa kaniya 
nang payapa, 

at magdala siya ang susunugin hain na ang inialay para sa 

hari. 

{7:34} ngunit siya ay kinutya sila, at pinagtawanan sila, at 

inaabuso sila ipahiya, at nagsalita buong kapurihan, 

{7:35} at nanumpa sa kanyang kapootan na ito, na sinasabi, 
maliban na lang kung si Judas at 

kanyang host ay ngayon ibigay sa aking mga kamay, kung 
pupunta pa ako 

muli sa kaligtasan, susunugin ko ang bahay na ito: at kasama 
niya 

lumabas sa isang matinding galit. 

{7:36} pagkatapos ay ipinasok sa mga saserdote, at tumayo sa 
harapan ng 

dambana at ng templo, umiiyak, at sinasabing, 

{7:37} ka, O Panginoon, ginawa ninyo pumili ang bahay na ito 
na tinatawag na 

pamamagitan ng iyong pangalan, at maging isang bahay ng 
panalangin at pagsamo para sa iyong 



mga tao: 

{7:38} ipaghiganti sa lalaking ito at ang kanyang hukbo, at 
ipaalam sa kanila 

babagsak sa pamamagitan ng tabak: alalahanin ang kanilang 
mga kapusungan, at magtiis 

ang mga ito hindi upang magpatuloy pa. 

{7:39} kaya Nicanor ay tumakas mula sa Jerusalem, at itinayo 
ang kanyang 

mga tolda sa Bethhoron, kung saan sinalubong siya ng isang 
host mula Syria. 

{7:40} kundi si Judas ay itinayo sa Adasa sa tatlong libong 

lalaki, at doon siya nanalangin, na nagsasabi, 

{7:41} Oh Panginoon, kapag sila ay ipinadala mula sa hari ng 

ang mga taga-Asiria ay blasphemed, inyong anghel nagpunta 
out, at sinampal 

isang daang fourscore at ang limang libo sa kanila. 

Gayon din ikaw sirain ng {7:42} ito host bago sa atin ang araw 
na ito, 

upang malaman ang iba pa na siya ay nangusap laban 

laban sa iyong mga santuwaryo, at hatulan ninyo siya ayon sa 
kanyang 

kasamaan. 



{7:43} kaya ang ikalabintatlong araw ng buwan ng Adar ng 
hukbo 

Sumali sa labanan: pero ni Nicanor host ay discomfited, at siya 

una mismo ay napatay sa labanan. 

{7:44} ngayon, nang makita ng ni Nicanor host na siya ay 
pinatay, 

nila itinakwil ang kanilang mga sandata, at nagsitakas. 

{7:45} sa gayon nila tinugis sila isang araw na paglalakbay, 

mula sa Adasa sa Gazera, pinatutunog ng alarma matapos ito sa 

kanilang mga trumpeta. 
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{7:46} kung saan sila ay lumabas mula sa lahat ng mga bayan ng 

Judea sa palibot, at sarado sa kanila kaya na nila, pagbaling 

bumalik sa kanila na tumutugis sa kanila, ay napatay lahat nang 
mga 

tabak, at wala ni isa sa kanila ay umalis. 

{7:47} pagkatapos kinuha nila ang mga nasamsam, at ang huli, 
at 

pinutol ang ulo ng Nicanors, at ang kanyang kanang kamay, na 
kanyang 

nakaladlad kaya buong pagmamalaki, at dinala ang mga ito 
palayo, at 



ibinitin sila papunta sa Jerusalem. 

{7:48} para sa mga kadahilanang ito ay labis na nagalak ang mga 
tao, at sila 

patuloy na araw araw ng dakilang tuwa. 

{7:49} dito 'y kanilang inordenan upang panatilihin ang taunan 
sa panahong ito, 

ang pagiging ang panglabintatlo ng Adar. 

{7:50} sa gayon ang lupain ng Juda ay sa pahinga ng ilang 
sandali. 

{8:1} ngayon Judas na narinig ng ang mga Taga Roma, na sila 

makapangyarihan at magiting na lalaki, at tulad ng gusto nang 
may pagmamahal 

tanggapin ang lahat ng sumapi sa kanilang sarili sa kanila, at 
gumawa ng isang 

liga ng amistad kasama ang lahat ng lumapit sa kanila; 

{8:2} at na sila ay mga tao ng dakilang valour. Nabalita 

kanya din ng kanilang mga digmaan at mga dakilang mga gawa 
na kanilang ginawa 

sa mga Taga Galacia, at paano ay Sinakop nila kanila, 

at nagdala sa kanila sa ilalim ng buwis; 

{8:3} at ang nagawa nila sa bansa ng Espanya, para sa 

ang panalong ng mga minahan ng pilak at ginto na 



may; 

{8:4} at na ng kanilang mga patakaran at tiyaga nagkaroon sila 

nadaig na sa lugar na ito, kahit na ito ay masyadong malayo sa 
kanila; 

at ang mga hari din na dumating laban sa kanila mula sa 

kasukdulan bahagi ng mundo, hanggang sa sila ay ginulo sila, 

at ibinigay sa kanila ng matinding ibagsak, kaya na ibinigay ng 
iba 

ito parangal taun-taon: 

{8:5} din dito, kung paano sila ay ginulo sa labanan 

Si Felipe, at Perseus, hari ng mga Citims, may iba na 

nagtaas ng kanilang mga sarili laban sa kanila, at nadaig sa 
kanila: 

{8:6} paano din Antiochus ang dakilang hari ng Asya, na 

ay laban sa kanila sa labanan, ang pagkakaroon ng isang daan at 
dalawang pung 

elepante, sa horsemen, at mga karo, at isang dakilang 

hukbo, ay ginulo ng mga ito; 

{8:7} at kung paano nila kinuha siya nabubuhay, at nakipagtipan 
na 

siya at sa gayon habang ang naghari pagkatapos siya ay dapat 
magbayad ng malaking karangalan, 



at ibigay ang mga hostages, at bagay na napagkasunduan, 

{8:8} at ang mga bansa ng India, at Media at Lydia at 

ng mga goodliest na bansa, kung saan sila ay kinuha niya, at 
ibinigay 

sa Haring Eumenes: 

{8:9} dito 'y paano itinakda ng Grecians ang 

darating at sirain ang mga ito; 

{8:10} at na nila, ang pagkakaroon ng kaalaman niyon ay 
nagpadala 

laban sa kanila ng tiyak na kapitan, at pakikipaglaban sa kanila 
pinatay 

Marami sa kanila, at dinalang palayo na bihag nilang mga asawa 
at 

kanilang mga anak, at masisira sa kanila, at inangkin ng 

kanilang mga lupain, at hinila pababa sa kanilang kuta, at dinala 

ito ay kanilang mga tagapaglingkod sa araw na ito: 

{8:11} ito ay sinabi sa kanya Bukod, kung paano nila sinira at 

dinala sa ilalim ng kanilang pamamahala sa lahat ng iba pang 
mga kaharian at mga pulo 

Nilabanan na sa anumang oras sa kanila; 

{8:12} kundi sa kanilang mga kaibigan at tulad ng umasa sa 
kanila 



sinunod nila ang amistad: at na sila ay nagapi ng kaharian 

malayo at malapit, kung kaya nga bilang lahat ng nakarinig ng 
kanilang pangalan 

natakot ang mga ito: 

{8:13} din iyon, kung sino tutulungan nila sa isang kaharian, 

mga maghahari; at kanino muli ang naisin nila, humalili nila: 

sa huli, na sila ay lubhang itinaas: 

{8:14} pa ay para sa lahat ito wala ni isa sa kanila ay nagsusuot 
ng putong o ay 

nakadamit ng kulay Lila, lalong nadaragdagan ang gayon ay: 

{8:15} dito 'y paano ginawa nila para sa kanilang sarili ng 

bahay ng Senado, kung saan nakaupo ang mga tao ng tatlong 
daan at dalawampung sa 

kapulungan araw-araw, pagkonsulta lagi para sa mga tao, 
hanggang sa wakas 

sila kaya maayos orderin: 

{8:16} at na sila ay nakagawa ng kanilang gobyerno sa isa 

tao bawat taon, na namuno sa lahat ng kanilang mga bayan, at 
na 

lahat ay masunurin na ang isa, at na doon ay walang 

inggit o emmulation sa kanila. 

{8:17} alang-alang na rin sa mga bagay na ito, pinili ni Judas 



Eupolemus anak ni Juan, anak ni Accos, at Jason ang 

anak ni Eleazar, at ipinadala ang mga ito sa Roma, gumawa ang 
liga ng mga 

L13 at kilusan sa kanila, 

{8:18} at ipinamamanhik sa kanila na nila kukunin ang pamatok 

mula sa kanila; sapagkat nakita nila na ang kaharian ng mga 
Grecians 

ay apihin ang Israel sa parusa. 

{8:19} kaya sila nagpunta sa Roma, na kung saan ay isang 
napaka 

mahusay na paglalakbay, at dumating sa Senado, kung saan sila 
ay nangusap 

at sinabing. 

{8:20} si Judas Maccabeus kasama ang kanyang mga kapatid, at 
ang mga tao 

ng mga Judio, ay nagpadala kami sa inyo, upang gumawa ng 
isang kilusan 

at kapayapaan sa inyo, at na tayo ay nakarehistro iyong 

confederates at mga kaibigan. 

{8:21} kaya nalulugod ang bagay na iyan ng mga Romano rin. 

{8:22} at ito ay ang kopya ng mga liham na ito na sa Senado 

sinulat pabalik muli sa mesa ng tanso, at padala sa Jerusalem, 



na doon nila ay magkaroon ng mga ito isang bantayog ng 
kapayapaan at 

kilusan: 

{8:23} magandang tagumpay ay para sa mga Romano, at sa mga 
tao 

ng mga Judio, sa tabi ng dagat at ng lupain magpakailan man: 
ang tabak din at 

kaaway ay malayo sa kanila, 

{8:24} kung may darating muna ang anumang digmaan sa mga 
Taga Roma o 

sinuman sa kanilang confederates sa buong lahat ng kanilang 
mga nasasakupan, 

{8:25} ang mga tao ng mga Judio ay makakatulong sa kanila, 
bilang ng oras 

itatalaga, sa lahat ng kanilang mga puso: 

{8:26} ni hindi nila ibibigay sa anumang bagay sa kanila na 

gumawa ng mga digmaan sa kanila, o tumulong sa kanila sa 
kakanin, mga armas, 

pera, o ang mga ships, bilang ito ay tila magandang sa mga 
Romano; 

Pero iingatan nila ang kanilang mga Tipan nang walang pagkuha 
ng anumang bagay 

kaya nga. 



{8:27} sa gayon din, kung manguna ang digmaan sa 

ang bansa ng mga Judio, ang Roma ay tulungan sila sa lahat 

kanilang mga puso, ayon sa bilang ng oras ay itatakda sa kanila: 

{8:28} ni kakanin ay ibibigay sa kanila na dalhin ang 

bahagi laban sa kanila, o armas, o pera, o ang mga ships, bilang 
ito ay 
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minagaling ng mga Romano; ngunit kanilang susundin ang 
kanilang 

mga Tipan, at na walang pagkukunwari. 

{8:29} ayon sa mga artikulong ginawa ng mga Romano gumawa 
ng isang 

Tipan sa mga tao ng mga Judio. 

{8:30} gayon man kung haharapin ng isang partido o ng iba 

ay mag-isip upang matugunan na idagdag o bawasan ng 
anumang bagay, sila ay maaaring 

gawin ang mga ito sa kanilang kasiyahan, at kung anuman ay 
sila magdagdag o 

Kunin palayo ay maaaring pinagtibay. 

{8:31} at nauukol sa mga kasamaan na Demetrio gumagawa 
upang 



ang mga Judio, isinulat namin sa kanya, na sinasabing, kaya nga 
ikaw 

naging mabigat sa ating mga kaibigan at confederates ang iyong 
pamatok ng 

Judio? 

{8:32} kung kaya pa nila magreklamo laban sa iyo, 

nating gawin sa kanila ng katarungan, at labanan sa iyo ng 
dagat at ng 

lupain. 

{9:1} higit pa rito, kapag Demetrio narinig ang Nicanor 

at ang kanyang hukbo ay napatay sa digmaan, sinugo niya ang 
Bacchides at 

Alcimus sa lupain ng Judea sa ikalawang pagkakataon, at may 

sila ang punong lakas ng kanyang hukbo: 

{9:2} na yumaon sa daan na patungo sa Galgala, 

at itinayo ang kanilang mga tolda bago Masaloth, na kung saan 
ay sa Arbela, 

at matapos na sila ay nanalo ito, pinatay nila ang maraming tao. 

{9:3} din ang unang buwan ng daang ang ikalimampu at dalawa 

taon na humantong sila bago sa Jerusalem: 

{9:4} mula sa kung saan sila ay tinanggal, at nagpunta sa Berea, 

may dalawampung libo footmen at dalawang libong horsemen. 



{9:5} ngayon Judas ay itinayo ang kanyang tolda sa Eleasa, at 
tatlong 

isang libong piniling lalaki sa kanya: 

{9:6} na makita ng maraming tao sa iba pang mga hukbo na siya 
kaya 

dakilang natakot na mainam; kung saan maraming ipinararating 

ang kanilang sarili ng mga host, hanggang bilang tahanan ng 
mga ito hindi 

mas maraming ngunit walong daang tao. 

{9:7} kapag si Judas nga nakita na kanyang host slipt palayo, 

at na ang digmaan ay dumaluhong sa kanya, siya ay masidhing 
ng kaguluhan sa 

isipan, at marami ang nagdurusa, para sa na siya ay walang oras 
upang tipunin ang 

sila magkasama. 

{9:8} gayon pa man sa kanila na nanatili na sinabi niya, hayaan 

bumangon tayo at humayo laban sa ating mga kaaway, kung 
sakaling tayo 

ay maaaring makatulong upang makipaglaban sa kanila. 

{9:9} kundi sila dehorted kaniya, na sinasabi, tayo ay hindi 
kailanman magiging 

able: tayo ngayon sa halip iligtas ang ating buhay, at pagkaraan 
nito ay tayo 



bumalik sa aming mga kapatid, at labanan laban sa kanila: 
sapagka 't kami ay 

ngunit ilang. 

{9:10} sabi pagkatapos Judas, ipinagbabawal ng Diyos na gawin 
ko ito 

bagay, at tumakas mula sa kanila: kung ating oras ay darating 
na, ipaalam sa amin 

mamatay para sa ating mga kapatid, at ipaalam sa amin hindi 
mantsang ating 

karangalan. 

{9:11} kasama na ang host ng Bacchides ay inalis mula sa 

kanilang mga tolda, at nakatayo sa tapat nila, kanilang 
horsemen 

na nahahati sa dalawang sundalo, at ang kanilang mga slingers 
at archers 

pagpunta bago ang host at sila na humayo sa mga foreward 

ay ang lahat ng mga makapangyarihang tao. 

{9:12} para sa mga Bacchides, siya ay sa mga right wing: kaya 't 
ang 

host papalapit sa dalawang bahagi, at hipan ang kanilang mga 
trumpeta. 

{9:13} sila din ni Judas' panig, maging sila na tunog nila 

trumpeta din, kaya na ang lupa ay nayanig sa ingay ng mga 



mga hukbo, at ang labanan ay nagpatuloy mula sa umaga 
hanggang gabi. 

{9:14} ngayon nang Judas nahalata na Bacchides at ang 

ang lakas ng kanyang hukbo sa dakong kanan, isinama niya 

kanya lahat ng mga matatag na tao, 

{9:15} na ginulo ng mga right wing, at tinugis sila 

sa mga bundok Azotus. 

{9:16} ngunit nang makita nila ng kaliwang panig na sila ng mga 

ginulo ang mga right wing, sumunod sila sa Judas at 

yaong mga kasama sa kanya mahirap sa takong mula sa likod: 

{9:17} kung saan nagkaroon ng masidhing labanan, kung kaya 
nga bilang 

Marami ang napatay sa dalawang bahagi. 

{9:18} Judas ay namatay rin, at ang mga nalabi ay tumakas. 

{9:19} pagkatapos ay si Jonathan at si Simon ay kinuha ni Judas 
kanilang 

kapatid na lalaki, at inilibing siya sa puntod ng kanyang Ama sa 

Modin. 

{9:20} bukod doon nagiiyakan sila sa kanya, at ginawa ang lahat 
ng Israel 

dakilang panaghoy para sa kanya, at nagluksa ang maraming 
araw, na sinasabing, 



{9:21} kung paano ay ang magiting na lalaki bumagsak, na 
nagligtas sa Israel! 

{9:22} bilang para sa iba pang mga bagay na hinggil kay Judas at 
sa kanyang 

mga digmaan, at ang marangal na mga gawa na ginawa niya, at 
ang kaniyang kadakilaan, 

ito ay hindi nasusulat: sapagka 't sila 'y lubhang marami. 

{9:23} ngayon matapos ang kamatayan ni Judas ang mga 
masasama ay nagsimulang 

iunat ang kanilang mga ulo sa lahat ng mga hangganan ng 
Israel, at may 

bumangon ang lahat tulad ng ginugol na kasamaan. 

{9:24} sa mga araw na ito rin ay may mga isang napaka 
malaking taggutom, 

sa dahilan na ang bansa ay naghimagsik, at sumama sa kanila. 

{9:25} pagkatapos Bacchides pinili ang masasamang tao, at 
ginawang 

silang mga Panginoon ng bansa. 

{9:26} at ginawa sila na pagtatanong at paghahanap para sa 
Judas' 

mga kaibigan, at nagdala sa kanila sa Bacchides, na dinala 

paghihiganti ng mga ito, at ginamit ang mga ito sa may 
masamang hangarin. 



{9:27} kaya ay may isang malaking kapighatian sa Israel, ang 
mga tulad 

whereof ay hindi simula noong panahon na hindi nakikita ang 
isang propeta 

sa kanila. 

{9:28} para sa mga kadahilanang ito na kaibigan ni Judas sa' 
lahat ay nagsama-sama, at 

sinabi kay Jonathan, 

{9:29} mula sa iyong kapatid na si Judas ay namatay, mayroon 
kaming walang tao katulad 

kanya upang humayo laban sa ating mga kaaway, at Bacchides, 
at 

laban sa kanila ng ating bansa ay ang mga katunggali sa atin. 

{9:30} ngayon kaya nga tayo ay pinili ka sa araw na ito upang 
maging 

ating prinsipe at kapitan kahalili niya, upang ikaw ay maaaring 
labanan 

ating mga digmaan. 

{9:31} ito nang kinuha ni Jonathan sa pamamahala sa kanyang 
sarili 

sa panahon, at rosas up sa halip ng kanyang kapatid na si Judas. 

{9:32} ngunit kapag Bacchides gat kaalaman niyon, niya 

hinangad na patayin siya 
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{9:33} pagkatapos ay si Jonathan, at Simon ang kanyang 
kapatid, at sa lahat na 

ay sa kanya, pagpansin sa iyon, ay tumakas patungo sa ilang ng 

Thecoe, at itinayo ang kanilang mga tolda sa tubig ng pool 

Asphar. 

{9:34} na kapag naunawaan ang Bacchides, siya ay dumating 
malapit sa 

sa Jordan sa lahat ng kanyang mga hukbo sa araw ng sabbath. 

{9:35} ngayon si Jonathan na ipinadala ng kanyang kuya John, 
kapitan 

ng mga tao, upang manalangin ng kanyang mga kaibigan na 
Nabathites, na sila 

baka iwanan sa kanila kanilang mga karwahe, na kung saan ay 
marami. 

{9:36} kundi lumabas ng Medaba, ang mga anak ng Jambri 

at kinuha ni Juan, at sa lahat na niya, at nagtungo sa kanilang 
mga paraan sa 

ito. 

{9:37} matapos na ito ay salita na si Jonathan at si Simon ang 
kanyang 

kapatid, na ang mga anak ng Jambri ay gumawa ng isang 
malaking kasal, 



at nagpasok ng nobya mula sa Nadabatha sa isang dakilang 

tren, bilang mga anak na babae ng isa sa mga dakilang prinsipe 
ng 

Chanaan. 

{9:38} nga naalaala nila ang kanilang kapatid na si, Juan at 

umahon, at nagtago sa ilalim ng kulandong ng mga 

Bundok: 

{9:39} kung saan sila ay nagtaas ng kanilang mga mata, at 
tumingin, at, 

Masdan, nagkaroon ng labis na ado at malaking karwahe: at 
ang 

yaon, dumating ang kasintahang lalake at ang kanyang mga 
kaibigan at mga kapatid, upang 

makipagkita sa kanila sa drums, at ang mga instrumento ng 
sarisaring panugtog, at 

maraming mga armas. 

{9:40} bumangon pagkatapos ay si Jonathan at sila na kasama 
niya 

laban sa kanila mula sa mga lugar kung saan sila nakahiga sa 
ambus, at 

ginawa ng pagpatay sa kanila sa ganitong uri, maraming 
bumagsak pababa 

patay, at ang labi ay tumakas sa mga bundok, at kinuha nila ang 



lahat ng kanilang nasamsam. 

{9:41} gayon ay ang kasal ay naging pagluluksa, at 

ang ingay ng kanilang himig sa panaghoy. 

{9:42} ito kapag sila ay Inihatol lubos ang dugo ng kanilang 

kapatid, sila ay muling bumaling sa ang marsh ni Jordan. 

{9:43} ngayon, nang marinig nito ang Bacchides, siya ay 
dumating 

sa araw ng sabbath sa baybayin ng Jordan sa isang dakilang 
kapangyarihan. 

{9:44} sabi pagkatapos ay si Jonathan sa kanyang kumpanya, 
tayo ay umahon 

ngayon at paglaban para sa ating buhay, para sa mga ito ay 
tatayo hindi kasama natin sa 

araw, tulad ng sa nakaraang panahon: 

{9:45} sapagkat, masdan, ang digmaan ay bago sa atin at sa 
ating likuran, 

at ang mga tubig ng Jordan sa panig na ito at na panig, ang 
marsh 

Gayundin at kahoy, hindi ay may lugar para sa atin na lumihis. 

Ngayon kaya nga kayo magsumamo sa Langit, upang kayo 'y 
{9:46} 

iniligtas mula sa mga kamay ng inyong mga kaaway. 



{9:47} kasama na sila sumama sa labanan, at Jonathan 

iniunat ang kanyang kamay upang saksakin ng Bacchides, 
ngunit tumalikod siya 

bumalik mula sa kanya. 

{9:48} pagkatapos ay si Jonathan at sila na kasama niya 
pumasok 

sa Jordan, at lumangoy patungo sa ibang bangko: Paanong 

ang iba ang lumipas hindi sa paglipas ng Jordan sa kanila. 

Napatay sa panig ng Bacchides' {9:49} kaya may ang mga araw 
na iyon 

may isang libong lalake. 

{9:50} pagkatapos niyon ay bumalik ng Bacchides sa Jerusalem 
at 

repaired na ang malakas na binanggit sa Judea; ang kuta sa 
Jerico, at 

Emaus, at Bethhoron, at Bethel, at Thamnatha, 

Pharathoni, at Taphon, mga pinalakas niyang may mataas na 

pader, pintuan at sa bar. 

{9:51} at sa kanila ay ipinakita niya ang isang garison, na baka 
sila 

gumawa ng kasamaan sa Israel. 

{9:52} pinatibay niya din ang lungsod ng Bethsura, at Gazera, 



at ang ang mga moog, at ilagay na pwersa sa kanila, at ang 
pagkakaloob ng 

kakanin. 

{9:53} Bukod, kinuha niya ang mga punong lalaki anak na lalaki 
mga 

bansa para sa mga bihag, at ilagay ang mga ito sa tower sa 

Jerusalem na itago. 

{9:54} dito 'y sa mga daang ikalimampu at tatlong taon, sa 

ang ikalawang buwan, Alcimus inutusan na ang dingding ng 
mga 

patyo ng santuwaryo ay dapat hinila pababa; siya 

Hinila pababa din ang mga gawain ng mga propeta 

{9:55} at habang siya ay nagsisimulang hatakin pababa, maging 
sa oras na iyon 

sa paglaganap ng Alcimus, at hinahadlangan ang kanyang 
enterprizes: para sa kanyang 

huminto ang bibig, at siya ay lumpo, nang sa gayon 

hindi niya pa magsalita ng anumang bagay, ni magbigay ng 
kaayusan 

hinggil sa kanyang bahay. 

{9:56} kaya Alcimus namatay sa oras na iyon sa matinding 
parusa. 



{9:57} ngayon, nang makita ng Bacchides na ang Alcimus ay 
patay, 

siya ay bumalik ng hari: kung saan sa lupain ng Judea ay sa 

natitirang dalawang taon. 

{9:58} at pagkatapos ay lahat ng hindi makadiyos na mga lalaki 
gaganapin isang kapulungan, na sinasabi, 

Masdan, Jonathan at ang kanyang kumpanya ay sa kagaanan, at 
nananahan 

Kung walang pangangalaga: Ngayon nga dadalhin namin ang 
Bacchides mo rito, 

kukunin na sila lahat sa isang gabi. 

{9:59} kaya sila nagpunta at nakipagsanggunian sa kanya. 

{9: 60} pagkatapos ay inalis niya, at dumating sa isang malaking 
host, at 

nagpadala ng mga liham lihim sa kanyang mga tagasunod sa 
Judea, na sila ay dapat 

kumuha si Jonathan at ang mga yaong kasama niya: Paanong 
sila 

maaaring hindi, dahil ang kanilang mga payo ay kilala sa kanila. 

{9: 61} dahil dito sila ay dinala ng mga kalalakihan ng bansa, 

ay ang mga may-akda ng na pilyo, tungkol sa limampung mga 
tao, at 

pumatay sa kanila. 



{9: 62} pagkatapos Jonathan, at Simon, at sila na 

kasama niya, nakuha sa kanila palayo sa Bethbasi, na kung saan 
ay sa ang 

ilang, at sila nagkumpuni ng mga sa nabubulok niyon, at 
ginawang 

itong malakas. 

{9:63} ang mga bagay na kapag alam ng Bacchides, tinipon niya 
ang 

sama-samang salita lahat niyang mag-host, at isinugo sila na ay 
ng 

Judea. 

{9:64} pagkatapos ay nagpunta siya at nilusob laban sa 
Bethbasi; at 

sila ay nilabanan ito ng mahabang panahon at ginawa ng engine 
ng 

digmaan. 

{9:65} ngunit si Jonathan ay iniwan ng kanyang kapatid na si 
Simon sa lungsod, at 

nagtungo mismo sa bayan, at sa isang tiyak na 

nagpunta siya balik numero. 

{9:66} at sinampal niya ang Odonarkes at ang kanyang mga 
kapatid, at ang 

anak ng Phasiron sa kanilang mga tolda. 
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{9:67} at kailan siya nagsimulang saksakin sa kanila, at umahon 

kasama ang kanyang mga pwersa, Simon at ang kanyang 
kumpanya nagpunta out ng mga 

lungsod, at ang handog na baka ang engine ng digmaan, 

{9:68} at nilabanan ang mga Bacchides, na siyang 

ginulo nila, at pahihirapan sila ay masidhing siya: sapagkat ang 
kanyang 

payo at pagdaramdam ay walang kabuluhan. 

{9:69} dahil dito siya ay napoot nang labis sa mga masasamang 
tao 

iyon ang nagbigay sa kanya ng payo na dumating sa bansa, 
yayamang 

siya ay pinatay ang marami sa kanila, at nilayon upang bumalik 
sa kanyang sariling 

bansa. 

{9:70} na na wala na si Jonathan kaalaman, ipinadala niya 

sugo sa kanya, sa sa wakas siya ay gagawa ng kapayapaan 

sa kanya, at maihatid sa kanila ang mga bihag. 

{9:71} ang mga bagay na kanyang tinanggap, at ginawa ayon sa 
kanyang 



hinihingi, at nangako sa kanya na hinding-hindi niya gagawin 
ang kanya 

makapinsala sa lahat ng araw ng kanyang buhay. 

{9:72} kapag nga niya pa ibinalik sa kanya ang 

ang mga bihag na nadakip niya ang lalaki palabas ng lupain ng 

Judea, bumalik siya at umalis sa kaniyang sariling lupain, 

pa man ni siya pumasok sa kanilang mga hangganan. 

{9:73} gayon tumigil ang espada mula sa Israel: ngunit si 
Jonathan 

nanirahan sa Machmas, at nagsimulang pamahalaan ang mga 
tao; at siya 

mawasak ang di-makadiyos na tao sa Israel. 

{10:1} sa mga daang at sixtieth taon Alexander, ang anak 

ng Antiochus pinamagatang Epiphanes, umahon at kinuha 

Ptolemais: para sa mga tao na natanggap niya, sa paraan 

na siyang naghari doon, 

{10:2} ngayon nang marinig ng hari Demetrio niyon, niya 

tinipon ng isang labis na malaking hukbo, at humayo 

laban sa kanya upang labanan. 

{10:3} bukod doon Demetrio nagpadala ng mga liham kay 
Jonathan 



sa mapagmahal na mga salita, kaya 't tulad ng ginampanan niya 
sa kanya. 

{10:4} para sa sinabi niya, tayo muna gumawa ng kapayapaan 
sa kanya, 

bago siya sumali sa Alexander laban sa atin: 

Ibang paraan sa {10:5}, aalalahanin niya ang lahat ng kasamaan 
na tayo ay may 

tapos na laban sa kaniya, at laban sa kanyang mga kapatid at 
ang kanyang mga tao. 

{10:6} dahil dito siya ay nagbigay sa kanya ng awtoridad upang 
tipunin ang 

magkasamang isang host, at magbigay ng armas, na maaaring 
aid ang siya 

niya sa labanan: inutusan niya rin na ang mga bihag na 

ay sa tore palayain siya. 

{10:7} pagkatapos ay dumating si Jonathan sa Jerusalem, at 
basahin ang 

sulat sa mga manonood ng lahat ng tao, at sa kanila na 

nasa tore: 

{10:8} ay lubhang nangatakot, na pagkarinig nila na ang 

hari ang nagbigay sa kanya ng mga awtoridad na magtipong 
sama-sama sa isang host. 

{10:9} kung saan inihatid nila ng tore ang kanilang 



Hostages kay Jonathan, at iniligtas niya sila sa kanilang 

mga magulang. 

{10:10} ito tapos, si Jonathan ay nanirahan sa kanyang sarili sa 
Jerusalem, 

at nagsimulang magtayo at ayusin ang lungsod. 

{10:11} at inutusan niya ang mga manggagawa upang itayo ang 

dingding at ang bundok ng Sion at malapit sa parisukat na bato 
para sa 

Pinagkakamalan; at ginawa nila ito. 

{10:12} pagkatapos ang estranghero, na nasa mga fortresses 

aling Bacchides ay binuo, tumakas; 

{10:13} kung kaya nga 't bawat tao ay umalis sa kanyang lugar, 
at nagpunta 

sa kanyang sariling bansa. 

{10:14} lamang sa Bethsura tiyak ng mga yaong may 

pinabayaan ang batas at mga utos ay nanatili pa rin: para sa 

ito ay kanilang lugar ng kanlungan. 

{10:15} ngayon nang Haring Alexander marinig ang kung ano 
ang 

Nangangako Demetrio ay nagpadala kay Jonathan: kapag din ito 

Sinabi sa kanya ng battles at mararangal na gawain na kung 
saan siya at ang kanyang 



ang nagawa ng mga kapatid, at ng mga pasakit na tiniis nila, 

{10:16} sabi niya, masusumpungan natin ang gayong ibang 
lalaki? ngayon 

kaya gagawin natin siyang ating kaibigan at kasabwat. 

{10:17} dito sa siya ay sumulat ng isang liham, at ipinadala ang 
mga ito sa kanya, 

ayon sa mga salitang ito, na sinasabing, 

{10:18} magpaulan ng haring Alexander sa kanyang kapatid na 
si Jonathan 

pagbati: 

{10:19} narinig namin mula sa iyo, na ikaw ay isang tao ng 

dakilang kapangyarihan, at karapatdapat na maging ating 
kaibigan. 

{10:20} dahil dito ngayon ang araw na mag-orden namin iyo 
maging ang 

mataas na saserdote ng inyong bansa, at tinawag na kaibigan 
ng hari; 

(at therewithal ipinadala niya sa kanya ng balabal na kulay-ube 
at isang putong ng 

ginto:) at nangangailangan sa iyo upang gawin ang ating bahagi, 
at panatilihin ang pagkakaibigan 

sa amin. 

{10:21} kaya sa ikapitong buwan ng mga daang at 



ikaanimnapung taon, sa kapistahan ng mga tabernakulo, 
Jonathan isuot 

ang banal na balabal, at nagtipon ng pwersa, at ibinigay 

maraming mga kagayakan. 

{10:22} na nang Demetrio marinig, siya ay lubhang 

Paumanhin, at nagsabi, 

{10:23} namin ginawa, na ito 'y Alexander 

ang humadlang sa atin sa paggawa ng mga amistad sa mga 
Judio upang palakasin 

kanyang sarili? 

{10:24} isusulat din ako sa kanila ng salita ng 

panghihikayat, at ang pangako nila nilalait ang mga puno at 
mga regalo, na ako 

maaaring magkaroon ng kanilang tulong. 

{10:25} nagpadala siya sa kanila kaya nga na ganito ang epekto: 
hari 

Demetrio sa mga tao ng mga Judio ay nagpadala ng pagbati: 

{10:26} samantalang kayo ay tinupad ang mga Tipan, at 

nagpatuloy sa ating pagkakaibigan, hindi pagsapi ninyo ang 
inyong sarili sa ating 

mga kaaway, tayo ang nakarinig nito, at nagagalak. 



{10:27} dahil dito ngayon ay patuloy na kayo pa rin ang maging 
tapat 

sa amin, at rin namin ay bayaran ang mga ka para sa mga bagay 
na ito kayo 

gawin para sa ating kapakanan, 

{10:28} ay ipagkaloob sa iyo ng maraming immunities at bigyan 

ikaw na gantimpala. 

{10:29} at ngayon ko malaya ka, at para sa iyong kapakanan ko 

i-release ang lahat ng mga Judio, mula sa pagbibigay-pugay, at 
mula sa mga kaugalian 

asin, at mula sa mga buwis ng korona, 
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{10:30} at mula sa mga bagay na appertaineth sa akin sa 

tanggapin para sa ikatlong bahagi o ang mga binhi, at ng 
kalahati ng bunga 

ng mga puno, pawalan ko ito mula sa araw na ito, kaya na sila 
ay 

Kinuha ng mga lupain ng Judea, ni ang tatlong 

ang mga pamahalaan na kung saan ay idinagdag doon sa labas 
ng bansa 

ng Samaria at Galilea, mula sa araw na ito lumabas sa 
kailanpaman. 



{10:31} ang Jerusalem din ay maging banal at Libreng, may mga 

mga hangganan niyon, kapwa mula sa tenths at pagbibigay-
pugay. 

{10:32} at sa tore na nasa Jerusalem, ako 

isuko ang awtoridad na ito, at bigyan ng mataas na saserdote, 
na siya 

maaaring itakda rito ang gayong mga tao kapag siya ay pinili 
upang panatilihin ang mga ito. 

{10:33} bukod doon ko malayang nakatakda sa kalayaan bawat 
isa sa mga 

Ang mga Judio, na dinalang bihag mula sa lupain ng Judea sa 

anumang bahagi ng aking kaharian, at kalooban ko na 
patawarin ang lahat ng opisyal na ko 

mga papugay maging ng kanilang mga hayop. 

{10:34} ang piging na ito, bukod pa rito ay at 

Sabbath, at bagong buwan, at taimtim na araw, at ang tatlong 

araw bago ang pista, at ang tatlong araw matapos ang piging na 
ito ay 

maging ang lahat ng immunity at kalayaan para sa lahat ng 
Judio sa aking mundo. 

{10:35} din walang tao ay magkakaroon ng karapatang 
makialam sa 

o manliligalig sa sinuman sa kanila sa anumang bagay. 



{10:36} ko ay isulong, na may mapatala kabilang ang 

pwersa ng hari ang mga tatlumpung libong kalalakihan ng mga 
Judio, sa 

kung sino ang bayad ay ibibigay, habang ang lahat ay pag-aari 
ng hari ng mga pwersa. 

{10:37} at sa mga ito ang ilan ay iluluklok sa ng hari 

kuta, ng kanino din ang ilan ay maaaring itakda sa mga gawain 

ng kaharian, na sa pagtitiwala: at ibig ko na kanilang 

overseers at gobernador na maging ng kanilang sarili, at na sila 
ay mabuhay 

Pagkatapos ng kanilang sariling mga batas, maging ang iniutos 
ng hari sa 

sa lupain ng Judea. 

{10:38} at hinggil sa tatlong pamahalaan na 

idinagdag sa Judea mula sa bayan ng Samaria, ipaalam sa kanila 
na maging 

sumapi sa Judea, na sila ay kikilalanin na nasa ilalim 

isa, ni hindi nakatali sa sundin ang iba pang awtoridad kaysa sa 
ang mataas na saserdote. 

{10:39} ganang Ptolemais, at ang lupain na nauukol dito, 

Ibinigay ko ito bilang isang libreng regalo sa Santuwaryo sa 
Jerusalem para sa mga 



kinakailangang expences ng Santuwaryo. 

{10:40} bukod doon bibigyan ko ang bawat taon labinlimang 
libong 

siklong pilak mula sa hari ng mga tala mula sa mga lugar 

unawain. 

{10:41} at lahat ng mga overplus, na kung saan ang opisyal na 
bayad 

hindi sa tulad noong dating panahon, mula sa simula ngayon ay 
ibibigay 

tungo sa ang mga gawa ng mga templo. 

{10:42} at bukod pa dito, ang limang libong siklong 

pilak, na kung saan sila ay kinuha sa mga gamit ng mga templo 
mula sa 

mga tala na mga taon, pati na ang mga bagay na ito ay magiging 

inilabas, dahil appertain sila sa mga saserdote na naglilingkod. 

{10:43} at kung sino man maging sila na tumakas na patungo sa 
templo 

sa Jerusalem, o maging sa loob ng mga kalayaan nito, ang 
pagiging 

utang na loob sa hari, o para sa anumang iba pang mga bagay 
na ito, hayaan silang maging 

sa kalayaan, at ang lahat ng mayroon sila sa aking mundo. 



{10:44} para sa mga gusali din at pagkukumpuni ng mga gawa 

sa santuwaryo expences ay ibibigay ng mga hari 

mga tala. 

{10:45} oo, at para sa pagtatayo ng mga pader ng 

Jerusalem, at ang pagpapatibay nito ikot tungkol, expences 

ay ibibigay sa mga tala ng mga hari, at gayon din para sa mga 

pagtatayo ng mga pader sa Judea. 

{10:46} ngayon nang si Jonathan at ang mga tao marinig ito 

salita, sila ang nagbigay ng walang kredito sa kanila, ni 
tumanggap sa kanila, 

sapagkat naalaala nila ang kakila-kilabot na kasamaan na 
ginawa niya sa 

Israel; sapagkat siya ay pinahirapan sila masyadong 
nagdamdam. 

{10:47} ngunit may Alexander sila ay lubos na nalulugod, 

dahil siya ay ang unang na nakiusap siya ng tunay na 
kapayapaan sa 

kanila, at sila ay nakipagsabwatan sa kanya lagi. 

{10:48} pagkatapos ay nagtipon ng pwersa ng haring Alexander 
na dakila, at 

humimpil nasa tapat Demetrio. 

{10:49} at matapos ang dalawang hari ay sumapi sa labanan, 



Demetrio host ay tumakas: ngunit Alexander ang sumunod sa 
kanya, at 

nanaig laban sa kanila. 

{10:50} at patuloy ang labanan sa lubhang masidhi hanggang sa 

bumaba ang araw: at noong araw na iyon si Demetrio napatay. 

{10:51} pagkatapos Alexander ay nagpadala ng sugo na 

Ptolemee hari ng Ehipto na may mensahe kay: 

{10:52} yamang naparito ako muli sa aking kaharian, at 

ay itinakda sa trono ng aking mga ninuno, at may nakuha ang 

nasasakupan, at ibinagsak Demetrio, at nakuhang muli ating 

bansa; 

{10:53} sapagkat matapos akong sumapi labanan sa kanya, 
parehong siya at 

kanyang host ay ginulo sa atin, na tayo ay nakaupo sa trono 

ng kanyang kaharian: 

{10:54} ngayon kaya nga natin gumawa ng isang liga ng amistad 

magkasama, at bigyan ako ngayon anak mong babae upang 
maging asawa: at ibig ko 

maging ang mga anak mo sa batas, at bibigyan ng kapwa sa iyo 
at sa kanya bilang 

ayon sa iyong dignidad. 



{10:55} pagkatapos Ptolemee ibinigay ng hari ang sagot, na 
sinasabi, 

Masaya maging sa araw Ano ang umawit ka makabalik sa 
lupang 

inyong mga ama, at satest sa trono ng kanilang kaharian. 

{10:56} at ngayon ang gagawin ko sa iyo, ikaw ay nakasulat: 

makipagkita sa akin kaya sa Ptolemais, na nakikita natin sa isa 

isa 't isa; sapagkat pakakasalan ko ang aking anak na babae para 
sa iyo ayon sa 

iyong hangarin. 

{10:57} kaya Ptolemee ay nagpunta sa Egipto kasama ang 
kanyang mga anak na babae 

Cleopatra, at sila ay dumating sa Ptolemais sa mga daang 

animnapu at dalawang taon: 

{10:58} kung saan Haring Alexander meeting sa kanya, ibinigay 
niya ang 

sa kanya ang kanyang anak na babae Cleopatra, at 
ipinagdiwang siya 

kasal sa Ptolemais may dakilang kaluwalhatian, bilang 
pamamaraan ng 

ang mga hari. 

{10:59} ngayon nakapagsulat ng haring Alexander kay Jonathan, 



lumapit siya at humarap sa kanya. 

{10:60} na sa ibabaw noon nagpunta honourably sa Ptolemais, 

kung saan niya nakilala ang dalawang mga hari, at ibinigay sa 
kanila at sa kanilang mga kaibigan 

pilak at ginto, at marami ang nagtatanghal, at nakasumpong ng 
biyaya sa 

kanilang mga paningin. 

{10:61} sa sandaling iyon tiyak pestilent na kasama ng Israel, 

ang mga tao ng masamang pamumuhay, tinipon ang kanilang 
sarili laban sa kanya, na 
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akusahan ang mga kanya: ngunit ang hari ay hindi makikinig sa 
kanila. 

{10: 62} oo higit na, ang hari ay nag-utos na dalhin 

hubarin ang kanyang kasuotan, at damitan siya sa mga lilang: at 
ginawa nila ito. 

{10:63} at siya ay ginawa siyang tumabi sa kanyang sarili, at 
sinabi sa kanyang 

prinsipe, ay sumama sa kanya sa gitna ng lungsod, at gumawa 
ng 

pagpapahayag, na walang tao ay magreklamo laban sa kanya ng 
anumang 



bagay na ito, at walang tao na manggulo siya para sa anumang 
uri ng 

maging sanhi ng. 

{10:64} ngayon, nang makita ng mga nagpaparatang sa kanya 
na siya ay pararangalan 

ayon sa mga pagpapahayag, at nararamtan ng Lila, sila 

tumakas lahat ang. 

{10:65} kaya pinarangalan siya ng hari, at sumulat siya sa 

kanyang punong mga kaibigan, at ginawa sa kanya ng isang 
duke, at kasalo ng kanyang 

nasasakupan. 

{10:66} ni Jonathan pagkatapos nito ay bumalik sa Jerusalem 
kasama 

kapayapaan at kagalakan. 

{10: 67.} higit pa rito sa mga; daang pung at limang 

taon dumating Demetrio anak ni Demetrio sa Crete sa mga 

lupain ng kanyang mga magulang: 

{10:68} na kapag narinig ng haring Alexander na sabihin, siya ay 

ang tama ng paumanhin, at bumalik sa Antioquia. 

{10:69} pagkatapos Demetrio ginawa Apollonius ng gobernador 

ng Celosyria kanyang mga heneral, na sama-samang tinipon ang 
isang malaking hukbo, 



at humimpil sa Jamnia, at ipinadala kay Jonathan sa mataas 

saserdote, na sinasabi, 

{10:70} na liftest mo lamang ang iyong sarili laban sa atin, at 
ako 'y 

tumawa na nililibak para sa iyong kapakanan, at pinagsabihan: 
at bakit dati 

magyayabang ka ang iyong kapangyarihan laban sa atin sa 
kabundukan? 

{10:71} ngayon samakatwid, kung trustest ka sa iyong sarili 

lakas, bumaba sa amin taniman ang mga malinaw, at may 
ipaalam 

magkasama tayong subukan ang mga bagay na ito: para sa akin 
ay ang kapangyarihan ng mga 

mga lungsod. 

{10:72} sabihin at malaman sino ako, at ang iba pa na kumuha 
ng aming 

bahagi, at kanilang sasabihin sa iyo na ang iyong paa ay hindi 
maaaring sa 

flight sa kanilang sariling lupain. 

{10:73} dahil dito ngayon ikaw ay hindi magiging matatagalan 
ang 

horsemen at dakilang kapangyarihan sa mga malilinaw, na kung 
saan ay hindi 



bato o kiskisan, o lugar upang tumakas na patungo sa. 

{10:74} kaya pagkarinig ni Jonathan ang mga salita ng 

Apollonius, lumipat siya sa kanyang isipan, at pumipili ng 
sampung 

libong mga tao na pumunta siya sa Jerusalem, kung saan si 
Simon kanyang 

nakilala siya para sa kapatid upang makatulong sa kanya. 

{10:75} at itinayo niya ang kanyang mga tolda laban sa Joppe: 
ngunit; sila 

sa Joppe kinulong siya palabas ng ciudad dahil Apollonius ay 
may isang 

garison doon. 

{10:76} pagkatapos Jonathan Nilusob ito: kung saan sila 

ng lungsod papasukin siya para sa mga takot: kaya nga nanalo si 
Jonathan sa Joppe. 

{10:77} na pagkarinig Apollonius, isinama niya ang tatlong 

isang libong horsemen, kasama ang malaking hukbo ng mga 
footmen, at nagpunta 

sa Azotus bilang isa naglakbay, at therewithal na hinugot sa 
kanya 

ngadto sa kapatagan. dahil siya ay may isang malaking bilang ng 
mga 

horsemen, na siya ay inilagay niya ang kanyang tiwala. 



{10:78} pagkatapos ay si Jonathan ay sumunod sa kanya sa 
Azotus, 

kung saan sumapi sa hukbo ang labanan. 

{10:79} ngayon Apollonius na iniwan ng mga horsemen ng isang 
libo sa 

ambus. 

{10:80} at Jonathan alam na nagkaroon ng isang 

ambushment siya; sapagkat sila ay Nalilibid sa kanyang 

host, at sibat palayasin sa mga tao, mula umaga hanggang gabi. 

{10:81} kundi ang mga tao ay nakatayo pa rin, gaya ng 
kinailangan ni Jonathan 

iniutos sa kanila: kaya nga ang mga kaaway ng mga kabayo ay 
pagod. 

{10:82} pagkatapos ay inilabas ni Simon ang kanyang hukbo, at 
inilagay ang mga ito 

laban sa mga footmen, (sapagka 't ang mga horsemen ay 
ginugol) na 

ginulo niya, at tumakas. 

{10:83} mga horsemen din, pinaalis siya sa bukid, 

tumakas sa Azotus, at nagtungo sa Bethdagon, kanilang idol ni 

templo, para sa kaligtasan. 

{10:84} kundi Jonathan sumunog sa Azotus, at ang mga lungsod 



sa palibot nito, at kinuha ang kanilang samsam; at ang templo 
ng 

Dagon, sila ay tumakas patungo sa ito, sinunog siya ng apoy. 

{10:85} gayon doon ay nasunog at napatay ng espada 

nalalapit na rin sa walong libong lalake. 

{10:86} at mula roon na si Jonathan ay tinanggal ng kanyang 
hukbo, at 

humimpil laban sa Ascalon, kung saan ang mga tao ng lungsod 
ay 

balik, at kinausap siya ng malaking kahambugan. 

{10:87} matapos dito ay bumalik si Jonathan at ang kanyang 
hukbo sa 

Jerusalem, ang pagkakaroon ng anumang mga sinamsam. 

{10:88} ngayon nang Haring ALexander marinig ang mga bagay 
na ito, 

Pinarangalan siya ni Jonathan subalit higit pa. 

{10:89} at ang nagsugo sa kanya ng isang buckle ng ginto, na 
gaya ng paggamit na maging 

ibinigay na tulad ng mga dugo ng hari: siya rin ang nagbigay sa 
kanya 

Accaron sa mga hangganan niyon sa pag-aari. 

{11:1} at ang hari ng Egipto ay nangalap ng isang dakilang 



host, tulad ng buhangin na nasa baybayin ng dagat, at marami 

ships, at naglilibot sa pamamagitan ng panlilinlang upang 
makuha ni Alexander 

kaharian, at sumali ito sa kanyang sarili. 

{11:2} kung saan kinuha niya ang kanyang paglalakbay sa 
Espanya sa 

mapayapang paraan, kaya bilang nila sa mga lungsod na 
nabuksan sa kaniya, 

at nakilala sa kanya: para sa mga haring Alexander iniutos sa 
kanila kaya 

gawin, dahil siya ay ang kanyang kapatid sa batas. 

{11:3} ngayon nang Ptolemee pumasok sa kalunsuran, ipinakita 
niya 

bawat isa sa kanila ay isang garison ng mga sundalo upang 
panatilihin ang mga ito. 

{11:4} at kapag siya ay dumating malapit sa Azotus, nila 
ipinakita 

siya ang templo ng Dagon na ay sinunog, at Azotus at ang 

suburbs niyon na nilipol, at ang mga katawan na 

tauhan sa ibang bansa at sa kanila na siya ay sinunog sa 
labanan; 

sapagkat ginawa nila ay maglagay sa kanila sa daan kung saan 
siya 



dapat nangyari. 

{11:5} din sinabi nila sa hari anomang nagkaroon ng Jonathan 

tapos, sa layunin na siya maaaring sisihin sa kanya: ngunit ang 
hari ay gaganapin sa kanyang 

kapayapaan. 

{11:6} pagkatapos Jonathan nagpulong ang hari kasama ang 
malaking kahambugan sa 

Joppe, kung saan sila binati ang isa 't isa, at lodged. 
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{11:7} pagkatapos Jonathan, kapag siya ay napunta sa may mga 

hari na ang ilog na tinatawag na Eleutherus, bumalik muli sa 

Jerusalem. 

{11:8} hari Ptolemee Samakatuwid, ang pagkakaroon ng nakuha 
ang 

nasasakupan ng mga lunsod sa tabing dagat sa Seleucia sa 
dagat 

baybayin, inakala lang mga payo ng masama laban sa mga 
Alexander. 

{11:9} kung saan siya ay nagpadala ng ambasadors hari 

Demetrio, na nagsasabi, Halika, ipaalam sa amin gumawa ng 
liga pagitan sa amin, 

at ibibigay ko sa iyo ang aking anak kung sino ang Alexander, at 



ikaw ay magpupuno sa kaharian ng inyong Ama: 

{11:10} sapagkat ako ay nagsisi na ibinigay ko ang aking anak na 
babae sa kanya, para sa 

hinangad niya na papatayin ako. 

{11:11} gayon ginawa niya siraan siya, dahil sa siya ay nagnais 

ng kanyang kaharian. 

{11:12} dahil dito kinuha niya ang kanyang mga anak na babae 
sa kanya, at 

ibinigay sa kanya upang Demetrio, at iniwan ang Alexander, 
upang ang kanilang 

pagkamuhi ay lantaran na kilala. 

{11:13} Pagkatapos ay Ptolemee pumasok sa Antioquia, kung 
saan siya 

set ng dalawang korona sa kanyang ulo, ang putong ng Asya, at 
ng 

Egipto. 

{11:14} sa ang ibig sabihin ng ang panahon ay ito ng haring 
Alexander sa 

Cilicia, dahil mga namayani sa dakong iyon ay naghimagsik 

mula sa kanya. 

{11:15} ngunit kapag Alexander marinig ito, ay siya na 

digmaan laban sa kanya: kung saan inilabas ang hari Ptolemee 



kanyang host, at sinalubong siya na may malakas na 
kapangyarihan, at inilagay niya sa 

flight. 

{11:16} kaya Alexander ay nagsitakas patungo sa Arabia doon 
upang maging 

ipinagtanggol; Ngunit Haring Ptolemee ay dakila: 

{11:17} para sa Zabdiel ng mga Arabo ay kinuha off ni Alexander 

ulo, at ipinadala ang mga ito sa Ptolemee. 

{11:18} hari Ptolemee din namatay ang ikatlong araw 
pagkatapos, at 

sila na nasa mga kuta ay napatay sa isa 't isa. 

{11:19} sa pamamaraang ito, Demetrio ang naghari sa mga 
daang 

animnapu at pitong taon. 

{11:20} kasabay nito Jonathan kinalap 

sila na nasa Judea upang dalhin sa tore na nasa 

Jerusalem: at ginawa niya ang maraming mga engine ng 
digmaan laban dito. 

{11:21} pagkatapos ay makasalanan ang mga taong, kinapootan 
ng kanilang sariling 

mga tao, ay nagtungo sa hari, at sinabi sa kanya na si Jonathan 

kinubkob ang tower, 



{11:22} na nang marinig niya ito, siya ay nagalit, at 

agad na pagtanggal, siya ay na Ptolemais, at isinulat 

kay Jonathan, na siya ay hindi kumubkob sa tore, ngunit 

lumapit at makipag-usap sa kanya sa Ptolemais na labis na 
nagmamadali. 

{11:23} gayon pa man, Jonathan, nang marinig niya ito, 

inutusang besiege ito pa rin: at siya 'y humirang ng mga 

ang mga Elder ng Israel at ang saserdote, at ilagay ang kanyang 
sarili sa panganib; 

{11:24} at kinuha ang mga pilak at ginto, at pananamit, at iba 't 
iba 

nagtatanghal ng bukod, at nagpunta sa Ptolemais sa hari, 

kung saan siya nakasumpong ng biyaya sa kaniyang paningin. 

{11:25} at kahit ilang hindi matuwid ng mga tao 

ginawa ang mga reklamo laban sa kanya, 

{11:26} subalit ang hari ay nakiusap sa kanya bilang kanyang 
mga predecessors 

nagawa bago, at nagtaguyod sa kanya sa paningin ng lahat ng 
kanyang 

mga kaibigan, 

{11:27} at kinumpirma sa kanya sa mataas na pagkasaserdote, 
at sa 



lahat ng honours na siya dati, at binigyan siya ng 

kadakilaan sa kanyang punong mga kaibigan. 

{11:28} pagkatapos ay si Jonathan ninais ng hari, siya na 

gumawa ng Judea na malaya mula sa buwis, bilang din ang 
tatlong pamahalaan, 

sa bayan ng Samaria; at ipinangako niya sa kanya ang tatlo 

daang talento. 

{11:29} kaya pumayag ang hari, at isinulat ang mga titik sa 

Jonathan ng lahat ng bagay na ito alinsunod sa pamamaraang 
ito: 

{11:30} hari Demetrio sa kanyang kapatid na si Jonathan, at 

sa mga bansa ng mga Judio, nagpadala ng pagbati: 

{11:31} padadalhan ka namin dito ng kopya ng mga sulat na ito 
kung saan tayo 

ay sumusulat sa aming pinsan Lasthenes hinggil sa inyo, na 
kayong 

maaaring tingnan ito. 

{11:32} Demetrio ng hari sa kanyang Ama Lasthenes 

nagpadala ng pagbati: 

{11:33} tayo ay determinadong gumawa ng mabuti sa mga tao 
ng 



ang mga Judio, na aming mga kaibigan, at tumupad ng mga 
Tipan sa atin, 

dahil sa kanilang kabutihan ay tungo sa amin. 

{11:34} dahil dito tayo ay ratified sa kanila sa mga hangganan 

ng Judea, kasama ang tatlong pamahalaan ng Apherema at 

Lidda at Ramathem, na idinagdag sa Judea mula sa 

bayan ng Samaria, at sa lahat ng bagay na unawain sa kanila, 

para sa lahat ng yaong magsakripisyo sa Jerusalem, sa halip ng 
mga 

bayad na tinanggap ng hari sa kanila taon-taon na lalaki 

mula sa mga bunga ng lupa at ng mga puno. 

{11:35} at para sa iba pang mga bagay na kabilang sa amin, ng 
mga 

mga ikapu at mga kaugalian na nauukol sa atin, bilang din ang 
saltpits, 

at ang korona ng buwis, na kung saan ay nakatakda sa atin, na 
gampanan natin 

ang mga ito sa kanila para sa kanilang ikagiginhawa. 

{11:36} at wala nito ay maaaring bawiin mula sa ito 

panahong yaon magpakailanman. 

Kaya nga tingnan sa {11:37} ngayon na ikaw ay gumawa ng 
isang kopya ng mga ito 



bagay na ito, at hayaan na ito ay ibinigay kay Jonathan, at 
inilagay sa 

ang banal na bundok sa isang umuupa. 

{11:38} pagkatapos nito, nang makita ng hari Demetrio na 
lupain 

katahimikan bago sa kanya, at na walang pagtutol ay ginawa 

laban sa kanya, isinugo niya ang lahat ng kanyang mga pwersa, 
bawat isa sa kanyang 

sariling lugar, maliban sa ilang mga gapos ng mga dayuhan, at 
nagkaroon siya 

tinipon mula sa mga pulo ng mga pagano: kaya nga lahat ng 

ang mga pwersa ng kanyang ama ay nagalit sa kanya. 

{11:39} bukod doon ay may isang Tryphon, na naging 

sa bahagi ni Alexander nang una, na, nang makita na lahat ng 
hukbo ng 

nagreklamo Demetrio, nagpunta sa Simalcue ng mga Arabo 

dinala na sa Antiochus ang batang anak na lalaki ni Alexander, 

{11:40} at magpatong ng mga sugat sa kanya ibibigay ng ito 
batang 

Antiochus, na siya ay nagharing kahalili ng kanyang Ama: sinabi 
niya sa 

siya samakatuwid lahat Demetrio ng ginawa, at kung paano 
niya tao 



ng digmaan ay kalaban ng kanya, at doon siya ay nanatiling 
isang 
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matagal na panahon. 

{11:41} sa ang ibig sabihin ng oras na si Jonathan na ipinadala 
sa hari 

Demetrio, na siya ay itinapon sa mga ng tower mula sa 

Jerusalem, at sa mga gayon din sa mga fortresses: sapagka 't 
sila ay lumaban 

laban sa Israel. 

{11:42} kaya Demetrio ay nagpasabi kay Jonathan, nagsasabing, 
ako ay 

hindi lamang gawin ang mga ito para sa iyo at sa iyong mga tao, 
ngunit ako ay labis 

nagpaparangal sa iyo at sa iyong bansa, kung ang mga 
pagkakataong maglingkod. 

{11:43} ngayon kaya nga, gawin mo ang mabuti, kung 
magpapadala ka sa akin 

ang mga tao na tutulong sa akin; para sa lahat ng aking lakas ay 
naglaho na sa akin. 

{11:44} dito sa Jonathan ay ipinadala sa kanya tatlong libong 

malakas na tao sa Antioquia: at nang sila ay dumating sa hari, 

ang hari ay lubhang natuwa ng kanilang pagdating. 



{11:45} gayon man ang mga ng lunsod ang nagtipon 

kanilang sarili na magkakasama sa gitna ng lungsod, na ang 
bilang 

ng isang daan at dalawampung libong tao, at may 

napatay ang hari. 

{11:46} dahil dito ang hari ay nagsitakas patungo sa korte, 
ngunit sila 

ng lungsod iningatan ang mga talata ng lungsod, at nagsimulang 
makipaglaban. 

{11:47} na noon ay tinatawag na ang hari sa mga Judio para sa 
tulong, na 

lumapit sa kanya nang biglaan, at dispersing sa kanilang sarili 

sa pamamagitan ng lungsod pinatay ang mga araw na iyon sa 
lungsod para sa bilang ng isang 

daang libo. 

{11:48} din sila sumunog sa lungsod, at gat maraming sinamsam 

nang araw na iyon, at inihatid sa hari. 

{11:49} ito kapag nakita nila ang lunsod na ang mga Hudyo ay 
may 

nakuha ng mga lungsod tulad ng, kanilang lakas ng loob ay 
humupa: 

kaya nga sila ay nagsumamo sa hari, at sumigaw, 



sinasabing, 

{11:50} ay ipagkakaloob sa atin ng kapayapaan, at hayaan ang 
mga Judio ay tumigil mula sa 

mapriso sa atin at sa bayan. 

{11:51} kasama na nilang itakwil ang kanilang mga armas, at 

ginawa ng kapayapaan; at ang mga Judio ay pinarangalan sa 
paningin ng mga 

hari, at sa paningin ng lahat na nasa kanyang kaharian; at sila 

nagbalik sa Jerusalem, ang pagkakaroon ng mahusay na 
sinamsam. 

{11:52} kaya Demetrio sa Haring nakaupo sa trono ng kanyang 

kaharian, at ang lupain ay tahimik na nasa harapan niya. 

{11:53} gayon pa man siya dissembled sa lahat ng mga bagay na 
siya 

nangusap, at lumayo si Jonathan, ni 

ginagantimpalaan niya siya ayon sa mga benepisyong taglay 
niya 

natanggap mula sa kanya, ngunit bumagabag sa kanya na 
lubhang masidhi. 

{11:54} nang makauwi ito na Tryphon, at kasama niya ang 

batang bata Antiochus, sino ang naghari, at ang nakoronahan. 



{11:55} pagkatapos doon nagtipon sa kanya lahat ng mga tao sa 
digmaan, 

kanino Demetrio ay ilagay ang layo, at sila ay naglaban laban 

Demetrio, na tumalikod sa kanyang likod at tumakas. 

{11:56} bukod doon sa mga Tryphon kinuha ang elepante, at 
nanalo 

Antioquia. 

{11:57} noong panahong iyon na kabataang Antiochus ay 
sumulat sa 

Jonathan, na sinasabing, Kinukumpirma ko iyo sa mataas na 
pagkasaserdote, at 

humirang sa iyo ng pinuno na paglipas ng apat na mga 
pamahalaan, at maging ang isa 

ng mga kaibigan ng hari. 

{11:58} dito sa kanya ay nagpadala siya ng gintong sisidlan 
upang paglingkuran 

sa, at binigyan siya ng leave na uminom sa ginto, at 
madaramitan ng 

kulay-ube, at upang magsuot ng isang ginintuang buckle. 

{11:59} ang kapatid niyang si Simon gumawa rin siya ng kapitan 
mula sa 

lugar na tinatawag na ang hagdan ng Tyrus patungo sa mga 
hangganan ng Egipto. 



{11:60} pagkatapos ay si Jonathan ay humayo, at ipinasa sa 
pamamagitan ng 

ang mga lungsod na lampas sa tubig, at lahat ng puwersa ng 
Syria na nagtipon 

mismo sa kanya para sa kaniya: at nang dumating siya sa 

Ascalon, sila ang lunsod nakilala siya honourably. 

{11:61} mula sa kung saan siya ay nagtungo sa Gaza, pero sila 
ng Gaza 

kinulong siya; dahil dito siya ay Nilusob ito, at sinunog ang mga 

suburbs niyon sa apoy, at samsam sa kanila. 

{11:62} pagkatapos nito, kapag gumawa sila ng Gaza ang 
hinaing 

kay Jonathan, siya ay gumawa ng kapayapaan sa kanila, at 
dinala ang mga anak na lalaki 

ng kanilang punong lalaki para sa mga bihag, at ipinadala ang 
mga ito sa Jerusalem, 

at lumipas sa pamamagitan ng mga bansa sa Damasco. 

{11:63} ngayon nang Jonathan marinig na Demetrio 

prinsipe ay dumating sa Cades, na kung saan ay sa Galilea, may 
isang 

dakilang kapangyarihan, purposing upang tanggalin sa kanya 
palabas ng bansa, 



{11:64} niya sinalubong sila, at naiwan ang Simon kanyang 
kapatid 

sa buong bansa. 

{11:65} pagkatapos Simon humantong laban sa Bethsura at 

Nilabanan ito ng mahabang panahon, at ipinid ang mga ito: 

{11:66} ngunit sila ay nagnais na magkaroon ng kapayapaan sa 
kanya, na 

niya ipinagkaloob sa kanila, at pagkatapos ay ilagay ang mga ito 
mula roon, at 

Kinuha ang lungsod, at itakda ang isang garison doon. 

{11:67} ganang Jonathan at ng kanyang hukbo, sila ay itinayo sa 
mga 

tubig ng Gennesar, mula sa kung saan tamang pagkakataon 
nang sa umaga 

nila gat sila sa kapatagan ng Nasor. 

{11:68} at, masdan, ang hukbo ng mga dayuhan ang 
sumalubong sa kanila sa 

ang payak, na, habang nakapatong ang lalaki sa ambus para sa 
kanya sa mga 

kabundukan, ay dumating sa kanilang sarili tapat niya. 

{11:69} kapag sila na ibigay ng tambangan rose mula sa kanilang 

lugar at sumali sa labanan, lahat na ng panig ni Jonathan na 
tumakas; 



{11:70} hanggang bilang doon ay hindi isa sa kanila ay umalis, 

maliban sa si Matatias anak ni Absalom, at si Judas na anak ni 

Calphi, ang kapitan ng mga hukbo. 

{11:71} pagkatapos ay si Jonathan ay nahati ang kanyang mga 
damit, at itinapon sa lupa 

sa kanyang ulo, at nanalangin. 

{11:72} Afterwards pagbaling muli upang makidigma, inilagay 
niya sila 

pagtakas, kaya nga sila tumakbo palayo. 

{11:73} ngayon nang kanyang sariling tauhan ay tumakas 
makita ito, 

sila ay muling bumaling sa kanya, at siya ay tinugis sila sa 

Cades, maging sa sarili nilang mga tolda, at doon sila ay 
nagkampo. 

{11:74} kaya 't napatay ng mga pagano noong araw na iyon 
tungkol sa 

tatlong libong tao: ngunit si Jonathan ay nagbalik sa Jerusalem. 

{12:1} ngayon nang makita si Jonathan ang panahong iyon ay 
naglingkod sa kanya, siya 

pinili ng ilang tao, at ipinadala ito sa Roma, pagtibayin 

at mapanibago ang pagkakaibigan na mayroon sila sa kanila. 



{12:2} siya nagpadala ng mga liham din na ang Lacedemonians, 
at sa 

iba pang mga lugar, para sa layunin ding iyon. 
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{12:3} kaya sila nagpunta sa Roma, at pumasok sa mga 

Senado, at nagsabi, Jonathan ang mataas na saserdote, at ang 
mga tao ng 

Ipinadala tayo ng mga Judio, sa inyo, sa huli kayo dapat i-renew 
ang 

pagkakaibigan, saan kayo sa mga ito, at liga, gaya sa 

dating panahon. 

{12:4} dito sa mga Taga Roma ay nagbigay sa kanila ng mga 
sulat sa mga 

ang mga gobernador sa bawat lugar na dapat nilang dalhin ang 
mga ito sa 

sa lupain ng Judea nang payapa. 

{12:5} at ito ay ang kopya ng mga liham na si Jonathan 

isinulat sa mga Lacedemonians: 

{12:6} Jonathan ang mataas na saserdote, at ang mga Elder ng 
ang 

bansa, at ang mga saserdote, at ang isa naman ay sa mga Judio, 
sa mga 



Lacedemonians sa kanilang mga kapatid ay magpadala ng mga 
pagbati: 

{12:7} sila ang mga liham na ipinadala sa mga oras nakaraan kay 
Onias ang 

mataas na saserdote mula sa Dario, na naghari pagkatapos ay 
nasa inyo, na 

ipakita na kayo ay aming mga kapatid, bilang mga kopya dito 

underwritten tukuyin. 

{12:8} sa panahong Onias nakiusap siya sa mga embahador na 

ipinadala honourably, at nakatanggap ng mga liham, kung saan 

pahayag ay ginawa ng liga at pagkakaibigan. 

{12:9} nga tayo din, kahit kailangan natin wala sa mga ito 

ang mga bagay, na mayroon tayong mga banal na aklat ng 
banal na kasulatan sa ating mga kamay 

sa 'tin, 

Gayon pa man, sinikap {12:10} upang ipadala sa inyo para sa 

ang pagpapanibago ng kapatiran at pagkakaibigan, baka dapat 
natin 

kabuuan ay nagiging mga estranghero sa inyo: sapagka 't may 
isang mahabang 

oras na ang lumipas mula nang ipinadala ninyo sa amin. 



{12:11} kami kaya nga sa lahat ng panahon nang walang tigil, 
kapwa sa 

ating mga pista, at iba pang madaling araw, tandaan mo sa 

ang mga sakripisyo na nag-aalok kami, at sa ating mga 
panalangin, dahilan ng 

ay, at bilang ito ay nararapat sa atin ang tingin sa ating mga 
kapatid: 

{12:12} at kami ay nagagalak na kanan ng iyong kapurihan. 

{12:13} para sa ating sarili, tayo ay nagkaroon ng malaking 
suliranin at 

ang mga digmaan sa lahat ng panig, pagkaligtas bilang mga hari 
na nangasa palibot 

tungkol sa amin ay nakipaglaban laban sa atin. 

{12:14} paanong kami ay hindi magiging mahirap sa inyo, 

o sa iba ang ating confederates at ang mga kaibigan, sa mga 
digmaan: 

{12:15} sapagkat tayo ay may tulong mula sa Langit na 
succoureth sa atin, 

kaya habang tayo ay maliligtas mula sa ating mga kaaway, at 
ang ating mga kaaway 

ay dinala ng mga paa. 

{12:16} para sa mga kadahilanang ito pinili namin na Numenius 
ang anak ng 



Antiochus, at si Antipater anak siya ni Jason, at isinugo sa kanila 

sa mga Taga Roma, panibaguhin ang amistad na nagkaroon 
kami ng napasakanila, 

at ang dating league. 

{12:17} din tayo iniutos sa kanila na pumunta sa inyo, at sa 

Pagsaludo kang at makapagliligtas sa inyo hinggil sa aming mga 
sulat ang 

pagpapanibago ng ating kapatiran. 

{12:18} dahil dito ngayon gawin ninyo rin na magbigay sa atin 
ng 

sagutin muna. 

{12:19} at ito ay ang kopya ng mga titik na Oniares 

ipinadala. 

{12:20} Areus hari ng Lacedemonians sa Onias ang 

mataas na saserdote, pagbati: 

{12:21} ito ay matatagpuan sa pagsusulat, na ang 
Lacedemonians at 

Judio ang kapatid, at na sila ay kabilang sa stock ni Abraham: 

{12:22} ngayon samakatwid, dahil ang mga ito ay darating ating 

kaalaman, gawin ninyo mabuti ang sumusulat sa amin ng iyong 

kasaganaan. 



{12:23} tayo pabalik ay muling sumusulat sa iyo, na iyong mga 
baka 

at kalakal ay aming ni, at ating ni ay iyong ni tayo inuutusan 

anupa 't aming kinatawan upang gumawa ng mga ulat sa inyo 
tungkol dito 

matalino. 

{12:24} ngayon nang Jonathan marinig na Demebius' 

prinsipe ay dumating upang labanan laban sa kanya sa isang 
malaking host 

kaysa nang una, 

{12:25} niya ay inalis mula sa Jerusalem, at nakasalubong nila sa 
mga 

lupain ng Amathis: sapagkat ibinigay niya sa kanila ang walang 
pahinga upang ipasok sa kanyang 

bansa. 

{12:26} siya ay nagpadala ng espiya din sa kanilang mga tolda, 
na dumating 

muli, at sinabi sa kanya na sila ay itinalaga na sumapit sa 

ang mga ito sa panahon ng gabi. 

{12:27} dahil dito kaya lalong madaling panahon kapag ang 
araw ay pababa, 

Si Jonathan ay nag-utos sa kanyang mga tauhan upang 
bantayan, at maging sa mga bisig, 



buong magdamag upang sila ay handa upang labanan: din niya 

isinugo ang centinels sa paligid ng host. 

{12:28} ngunit nang marinig ng mga kaaway ang na Jonathan at 

kanyang mga tauhan ay handa para sa labanan, sila ay natakot, 
at nanginig sa 

kanilang mga puso, at sila ay nagsiklab ng sunog sa kanilang 
kampo. 

{12:29} paanong si Jonathan at ang kanyang kumpanya alam ito 
hindi 

hanggang sa umaga: sapagkat nakita nila ang mga ilaw na 
nasusunog. 

{12:30} pagkatapos ay si Jonathan ay tinugis sila, pero nadaig 

kanila hindi: sapagka 't sila ay makatawid sa ilog Eleutherus. 

{12:31} dahil dito, Jonathan bumaling ang Arabe, na 

tinatawag na Zabadeans, at sinampal sila, at kinuha ang 
kanilang 

sinamsam. 

{12:32} at pag-alis doon, naparito siya sa Damasco, at 

kaya ipinasa sa pamamagitan ng lahat ng mga bansa, 

{12:33} Simon din ay humayo, at ipinasa sa pamamagitan ng 

bansa sa Ascalon, at ang mga kuta kalapit na doon, mula sa 

kung saan siya Napatungo para Joppe, at nanalo ang mga ito. 



{12:34} sapagkat narinig niya na ililigtas sila ng hold 

sa kanila na dinala ng mga Demetrio bahagi; dahil dito, 
nagtakda siya ng 

garison doon upang panatilihin ang mga ito. 

{12:35} matapos ito ay Jonathan home muli, at pagtawag 

ang mga Elder ng ang bayan, siya ay sumangguni sa kanila 

tungkol sa mga gusali sa malakas na hawak sa Judea, 

{12:36} at paggawa ng mga pader ng Jerusalem sa mas mataas 
na, at 

pagpapalaki ng isang mahusay na bundok sa pagitan ng tore at 
lunsod, para sa 

ihiwalay ang mga ito mula sa mga lungsod, na kaya maaaring 
mag-isa, na ang kalalakihan 

baka ni ibenta o bilhin sa loob nito. 

{12:37} ito nang sila ay nagsama-sama upang bumuo ng up ang 
mga lunsod, 

nakabahagi bilang bahagi ng dingding patungo sa batis sa 
silangan 

panig ay bumagsak, at nagkumpuni sila ng mga yaong 

tinatawag na Caphenatha. 
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{12:38} Simon rin i-set up Adida sa Sephela, at ginawa ang mga 
ito 

malakas sa pintuan at bar. 

{12:39} ngayon Tryphon nagpunta mga upang makakuha ng 
mga kaharian ng 

Asya, at patayin ng Antiochus ang hari, na ipinakita niya ang 

putong sa kanyang ulo. 

{12:40} gayon man siya ay natakot na si Jonathan ay hindi 

magdusa siya, at na siya ay labanan laban sa kanya; dahil dito 

Naghanap siya ng paraan kung paano kumuha si Jonathan, na 
siya 'y patayin 

kanya. Kaya siya ay tinanggal, at dumating sa Bethsan. 

{12:41} pagkatapos ay si Jonathan ay lumabas para salubungin 
siya sa ikaapatnapu 

libong mga tao na pinili para sa digmaan, at dumating sa 
Bethsan. 

{12:42} ngayon nang makita Tryphon Jonathan ay may kaya 

malaki ang puwersa, siya nagtangkang hindi iunat ang kanyang 
kamay laban sa kanya; 

{12:43} kundi siya honourably ay tinanggap, at pinuri 

siya sa lahat ng kanyang mga kaibigan, at nagbigay sa kanya ng 
mga regalo, at 



inutusan ang kanyang mga tauhan ng digmaan na sumunod sa 
kanya, bilang 

sa kanyang sarili. 

{12:44} kay Jonathan din siya sabi, bakit ka 

dinala ang lahat ng taong ito na kaya malaking gulo, nakikita na 
may walang 

digmaan sa pagitan sa amin? 

{12:45} nga ipadala kanila ngayon bahay muli, at 

Pumili ng ilang tao na naghihintay sa iyo, at sumama ka sa akin 

sa Ptolemais, sapagka 't aking ibibigay ito sa iyo, at ang 
natitirang bahagi ng ang malakas 

pagpipigil at pwersa, at ang lahat na magkaroon ng anumang 
bayad: para sa akin, ako 

bumalik at lumayo ka: sapagka 't ito ang dahilan ng aking 
pagparito. 

{12:46} kaya si Jonathan na paniniwala sa kanya ay sumunod 
gaya ng ipinag-utos niya sa kanya, 

at pinalayas ang kanyang mga hukbo, na pumasok sa lupain ng 
Judea. 

{12:47} at sa kanyang sarili pinanatili niya ngunit tatlong libong 

ang mga tao, na isinugo niya ang dalawang libo sa Galilea, at isa 

libo ang sumama sa kanya. 



{12:48} ngayon nang pumasok na si Jonathan Ptolemais, 

sila ng Ptolemais ipinid ang mga pasukan at dinala siya, at ang 
lahat ng ito 

dumating na ang kasama niya sila ay pinatay sa tabak. 

Pagkatapos ay ipinadala {12:49} ang Tryphon isang hukbo ng 
mga footmen at 

horsemen sa Galilea, at sa malaking kapatagan, upang sirain 
ang 

ni Jonathan buong kumpanya. 

{12:50} ngunit kapag alam nila na si Jonathan at sila na 

ang kasama niya ay dinakip at pinatay, hinikayat nila ang mga 
isa 

isa 't isa; at nagpunta nang malapit, handang lumaban. 

{12:51} nila kaya nga sumunod sa kanila, na 

pagpansin na sila ay handa upang labanan para sa kanilang mga 
buhay, 

ay bumalik muli. 

{12:52} kung saan lahat sila ay pumasok sa lupain ng Judea 

nang mapayapa, at may nagiiyakan sila si Jonathan, at sila na 

kasama niya, at sila ay lubhang nangatakot; kaya nga lahat 

Ginawa ng Israel ang dakilang panaghoy. 



{12:53} at pagkatapos ay lahat ng mga pagano na ay sa paligid 
noon 

hinangad na lipulin sila: sapagkat sabi nila, mayroon silang 
walang kapitan, 

o sinuman na tutulong sa kanila: ngayon kaya nga natin ay 
gumawa ng digmaan sa 

sila, at kukunin ang kanilang memorial sa gitna ng mga tao. 

{13:1} ngayon nang marinig ni Simon na may Tryphon 

tinipon ng isang malaking hukbo upang salakayin ang mga 
lupain ng Judea, 

at sirain ang mga ito, 

{13:2} at nakita na ang mga tao sa labis na panginginig 

at takot, siya ay umahon sa Jerusalem, at tinipon ang mga tao 

sama-sama, 

{13:3} at nagbigay sa kanila ng mga pangaral, sinasabing, kayo 
na rin 

Alam ng mga dakilang bagay na ko, at aking mga kapatid, at ng 
aking Ama 

bahay, ginawa para sa mga batas at ang santuwaryo, ang mga 
digmaan 

din at ang mga suliranin na nakita namin. 

{13:4} ng dahilan na pinatay ang lahat ng aking mga kapatid 
para sa 



Kapakanan ng Israel, at ako am umalis mag-isa. 

{13:5} ngayon kaya nga maging ito malayo sa akin, na ako ay 
dapat 

iligtas ang sarili kong buhay sa anumang panahon ng 
kabagabagan: sapagka 't ako 'y walang 

mas mahusay kaysa sa aking mga kapatid. 

{13:6} Doubtless ipaghihiganti ko ang aking bansa, at ang 

santuwaryo, at ating mga asawa, at ating mga anak: para sa 
lahat ng 

tinipon ang mga pagano upang sirain sa amin ng mismong 
malisya. 

{13:7} ngayon nang marinig ng mga tao ang mga salitang ito, 
kanilang 

Espiritu ay Nagkabuhay muli. 

{13:8} at sinagot sila sa isang malakas na tinig, na nagsasabi, 

Ikaw ang magiging leader namin sa halip na Judas at Jonathan 
iyong 

kapatid na lalaki. 

{13:9} ay lumaban sa ka ng aming mga digmaan, at ano pa man, 
ikaw 

nag-uutos kayong sa amin, na gagawin natin. 

{13:10} kaya pagkatapos ay tinipon niya ang lahat ng mga tao sa 
digmaan, 



at ginawa na nagmamadali upang tapusin ang mga pader ng 
Jerusalem, at siya 

pagtatag ng paligid. 

{13:11} siya nagpadala rin ni Jonathan ang anak ni Absolom, at 

siya ay isang dakilang kapangyarihan, para Joppe: taong 
nagpapalayas ng mga ito na 

ay doon nanatili roon sa loob nito. 

{13:12} kaya tinanggal Tryphon mula sa Ptolemaus sa isang 

dakilang kapangyarihan upang manghimasok sa lupain ng 
Judea, at si Jonathan ay 

kasama siya sa ward. 

{13:13} kundi Simon itinayo ang kanyang tolda sa Adida, 
mahigit 

laban sa kapatagan. 

{13:14} ngayon, kapag alam ng Tryphon na si Simon ay 
nagbangon 

up sa halip ng kanyang kapatid na si Jonathan, at ibig sabihin ay 
sumali sa labanan 

sa kanya, siya ay nagpadala ng sugo sa kanya, na sinasabing, 

{13:15} samantalang mayroon tayong Jonathan iyong kapatid 
itaas, ito 

ay para sa pera na niya ang pag utang sa kayamanan ng mga 
hari, 



hinggil sa negosyo na ipinagkatiwala sa kanya. 

{13:16} dahil dito ngayon ay magpadala ng isang daang talento 
ng pilak, 

at dalawa sa kanyang mga anak na lalaki para sa mga bihag, na 
kapag siya ay pinalaya 

hindi niya maaaring sumalungat mula sa atin, at tayo ay 
ipaalam sa kanya pumunta. 

{13:17} hereupon Simon, kahit nahiwatigan niya na sila 

subalit kanyang ipinadala ng nangusap nagmataas sa kanya ang 
pera at ang 

mga anak, at baka masadlak siya dapat kumuha sa kanyang 
sarili 

malaking pagkamuhi ng mga tao: 

{13:18} na maaaring sabihin, dahil ako ay hindi nagpadala sa 
kanya ng 

pera at mga bata, samakatuwid ay si Jonathan patay. 

{13:19} kaya nagpadala siya sa kanila sa mga bata at ang mga 
daang 

talento: Paanong Tryphon dissembled ni sinuman siya hayaan 

Pumunta si Jonathan. 
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{13:20} at matapos ito 'y Tryphon na sinalakay ng mga lupain, 



at sirain ang mga ito, paikot ikot sa daan na umaakay 

kay Adora: pero si Simon at ang kanyang mga hukbo ay humayo 
laban sa kanya sa 

bawat lugar, saan man siya magpunta. 

{13:21} ngayon nila na nasa tore ay nagpadala ng mga sugo 

sa Tryphon, sa dulo na dapat madaliin niya ang kanyang 
pagparito 

sa kanila sa ilang, at magpadala sa kanila ng mga kakanin. 

{13:22} dahil dito ginawa Tryphon handa ang lahat ng kanyang 
mga horsemen 

darating sa gabing iyon: pero may nahulog ang isang 
napakaningning na snow, sa pamamagitan ng 

dahilan na siya ay hindi. Kaya siya ay lumisan, at pumasok sa 

ang bayan ng Galaad. 

{13:23} at kapag siya ay dumating malapit sa Bascama na siyang 
pinatay 

Jonathan, na nakabaon doon. 

{13:24} pagkatapos Tryphon ay bumalik at nagpunta sa kanyang 

sariling lupain. 

{13:25} pagkatapos ay nagpadala si Simon, at dinala ang mga 
buto ni Jonathan 



kanyang mga kapatid, at ito 'y ibinaon sa Modin, ang lungsod ng 
kanyang mga magulang. 

{13:26} at ang buong Israel ay gumawa ng matinding panaghoy 
para sa kanya, 

at nagiiyakan sa kanya ng maraming araw. 

{13:27} Simon din itinayo ang isang monumento sa puntod 

ng kanyang Ama at kanyang mga kapatid, at itinaas ang mga ito 
Marxismo-Leninismo-Kaisipang sa paningin, 

sa tinabasang bato sa likod at harap. 

{13:28} dito 'y itinatag niya ang pitong piramide, isa laban sa 

isa pa, para sa kanyang Ama, at ang kaniyang ina, at ang 
kanyang apat na kapatid. 

{13:29} at sa mga ginawa niya ang tusong device, tungkol sa 

Magtakda ng mga na siya ang matitibay na haligi, at sa mga 
haligi ginawa niya ang lahat 

kanilang kagayakan para sa perpetual alaala, at sa 
pamamagitan ng kagayakan 

umukit ng mga barko, na sila ay maaaring makita ng lahat na 
layag sa mga 

dagat. 

{13:30} ay ito ang libingan na ginawa niya sa Modin, 

at ito ay nakatayo pa hanggang sa araw na ito. 



{13:31} ngayon Tryphon dealt nagmataas sa mga kabataan 

haring ng Antiochus, at pinatay siya. 

{13:32} at siya ay nagharing kahalili niya, at nakoronahan sa 
kanyang sarili 

hari ng Asya, at dinala ang isang malaking kalamidad sa ibabaw 
ng lupa. 

{13:33} pagkatapos Simon ay nagtayo ng mga kuta sa Judea, 

at mga nababakurang moog sa kanila tungkol sa mataas na 
tore, at dakila, 

at pintuan, at mga bar, at makapag-imbak ng kakanin doon. 

{13:34} bukod doon Simon ay pinili ng mga tao, at ipinadala sa 
hari 

Demetrio, sa wakas siya magbibigay sa lupain ng kaligtasan sa 
sakit, 

sapagkat hindi lahat ng Tryphon na iyon ay makasama. 

{13:35} sa kung sino ang Haring Demetrio sinagot at isinulat 

alinsunod sa ganitong pamamaraan: 

{13:36} hari Demetrio kay Simon ang mataas na saserdote, at 

kaibigan ng mga hari, at gayon din sa mga Elder at bansa ng 
mga 

Judio, ay nagpadala ng pagbati: 



{13:37} ang ginintuang putong, at ang mapula balabal na ito, 
kung saan kayo 

ipinadala sa amin, natanggap natin: at kami ay handa na upang 
gumawa ng isang 

Nagtibay ng kapayapaan sa inyo, oo, at sumulat sa ating mga 
pinuno, 

upang kumpirmahin ang mga immunities na tayo ay 
ipinagkakaloob. 

{13:38} at ano mang tipan ginawa natin sa 

mananatili kang; at sa mga kuta, na kung saan kayo ay may 

nagtayo, ay magiging inyong sarili. 

{13:39} kapag para sa anumang mga pagbabantay o kasalanan 
na nagawa sa ito 

araw, naman namin ito, at ang mga buwis sa korona rin, na 
utang ninyo sa amin: 

at kung may anumang iba pang mga buwis na binayaran sa 
Jerusalem, ito ay 

bayaran pa. 

{13:40} at hitsura ay na meet sa inyo na maging sa ating 

hukuman, pagkatapos ay hayaang maging nag-enrol, at 
magkaroon ng kapayapaan sa pagitan natin. 

{13:41} gayon ang pamatok ng mga pagano ay kinuha ang 

mula sa Israel sa mga daang at pitumpung taon. 



{13:42} at pagkatapos ay ang mga tao ng Israel ay nagsimulang 
isulat kanilang 

mga instrumento at ang mga kontrata, sa mga unang taon ng 
Simon ang 

mataas na saserdote, ang gobernador at ang mga pinuno ng 
mga Judio. 

{13:43} sa mga araw na si Simon ay humimpil laban sa Gaza at 

kinubkob ito sa palibot; ginawa niya rin ang isang engine ng 
digmaan, at 

Itakda ang mga ito ng mga lungsod, at hinahampas ang isang 
ilang mga tore, at dinala ang mga ito. 

{13:44} at ang mga sa engine leaped sa 

lungsod; kung saan nagkaroon ng malaking pagkakaingay sa 
lungsod: 

{13:45} kung kaya nga 't nahati ang mga tao ng lunsod na ang 
kanilang 

mga damit, at umakyat sa ibabaw ng mga pader ng kanilang 
mga asawa at 

mga anak, at sumigaw sa isang malakas na tinig, na 
Namamanhik Simon na 

ipagkakaloob sa kanila ng kapayapaan. 

{13:46} at sinabi nila, harapin hindi atin ayon sa ating 

kasamaan, ngunit ayon sa iyong awa. 



{13:47} kaya Simon ay Maglubag tungo sa kanila, at 
nakipaglaban 

pa laban sa kanila, ngunit ilagay ang mga ito mula sa mga 
lunsod, at 

malinis ang mga bahay na kung saan ay sa mga diyus-diyusan, 
at kaya ipinasok 

sa mga ito nang may pasasalamat. 

{13:48} oo, siya ay ilagay ang lahat ng mga karumihan mula rito, 
at inilagay 

gayong tao doon bilang tutuparin ang batas na ito, at ginawa 
itong mas malakas 

kaysa ito ay bago, at nagtayo doon ng isang 'y para 

kanyang sarili. 

{13:49} hindi nila din ng mga tore sa Jerusalem nga 

makipot, na sila ay hindi marunong lumabas ka, ni sa sa 

bansa, o bumili, o ipagbili: dahil dito sila ay nasa matinding 

pagdurusa para sa mga kakulangan ng kakanin, at isang 
malaking bilang ng mga ito 

nasawi sa pamamagitan ng taggutom. 

Pagkatapos nilang umiyak {13:50} na si Simon, na Namamanhik 
sa kaniya upang maging 

sa isa sa kanila: bagay na ipinagkaloob niya sa kanila; at kapag 



siya na ilabas mula roon, nilinis niya ang tore 

sa mga ikahahawa: 

{13:51} at pumasok na ito sa tatlo at dalawampung araw ng 

Ikalawang buwan sa mga daang Pitumpu at sa unang taon, sa 

pagpapasalamat, at ang mga sanga ng mga puno ng palma, at 
may mga alpa, 

at mga simbalo, at ng biola, at mga himno at mga Awit: dahil 

doon ay winasak ng isang malaking kaaway mula sa Israel. 

{13:52} inorden din niya na ang araw na iyon ay dapat 
panatilihing 

bawat taon nang may kagalakan. Bukod pa rito ang burol ng 
templo 

kaya 't ng tore niya ginawang mas malakas kaysa sa ito, at 

doon siya ay nanirahan sa kanyang sarili sa kanyang kumpanya. 

{13:53} at nang makita ni Simon na kanyang anak na si Juan ng 

magiting na lalaki, ginawa niya siyang kapitan ng lahat ng mga 
hukbo; at siya 

nanirahan sa Gazera. 
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{14:1} ngayon sa mga daang pung at ikalabindalawang taon 

haring Demetrio ay sama-samang tinipon ang kanyang mga 
pwersa, at pumasok sa 



Tulungan ang mga media na kumuha sa kanya upang labanan 
laban sa mga Tryphone. 

{14:2} ngunit kailan Arsaces, ang hari ng Persia at Media, 

narinig na Demetrio ay pumasok sa loob ng kanyang 
hangganan, siya ay nagpadala 

isa sa kanyang mga prinsipe na kumuha sa kanya na buhay: 

{14:3} na nagpunta at sinampal ang host ng Demetrio, at 

dinakip siya, at dinala siya sa Arsaces, kanino siya ay ilagay 

sa ward. 

{14:4} para sa lupain ng Judea, na natahimik na ang lahat ng 
mga araw 

ni Simon; sapagkat hinangad niya ang kabutihan ng kanyang 
bansa sa gayong mga pantas, 

bilang na kailanpaman kanyang karapatan at karangalan 
nakapagpalugod sa kanila rin. 

{14:5} at kapag siya ay marangal sa lahat ng kanyang mga gawa, 
kaya dito, 

na siya ay kinuha ang Joppe para sa isang kanlungan, at 
ginawang isang pasukan sa 

ang mga pulo ng dagat, 

{14:6} at pinalaki ang mga hangganan ng kanyang bansa, at 

nabawi ng mga bansa, 



{14:7} at nangalap ng malaking bilang ng mga bihag, 

at nagkaroon ng mga nasasakupan ng Gazera, at Bethsura, at 
ang 

tore, mula sa kung saan ay kinuha niya ang lahat ng uncleaness, 
ni ang 

walang anumang na nilabanan niya. 

Pagkatapos sila ay {14:8} hanggang sa kanilang lupa sa 
kapayapaan, at ang 

lupa ay nagbigay sa kanyang pagtaas, at mga punong kahoy sa 
parang kanilang prutas. 

{14:9} ang mga sinaunang tao ay nakaupo sa lahat sa mga 
lansangan, pakikipag-ugnayan 

magkasama ng mabuting bagay, at ang mga kabataang lalaki na 
ilagay sa maluwalhating 

at palaban na kasuotan. 

{14:10} siya naglaan ng kakanin para sa mga lungsod, at itakda 

silang lahat ng mga uri ng munition, upang ang kanyang 
marangal na pangalan 

ay kikilalanin hanggang sa katapusan ng mundo. 

{14:11} ginawa niya ang kapayapaan sa lupain, at ang Israel ay 
nagsaya 

sa labis na kagalakan: 



{14:12} para sa bawat tao na nakaupo sa ilalim ng kaniyang 
ubas at igos na kanyang, 

at walang sinuman ang fray sa kanila: 

{14:13} ay ni walang anumang kaliwa sa lupain upang labanan 

laban sa kanila: Oo, ang mga hari mismo ay bumagsak sa 

mga araw na ito. 

{14:14} Bukod dito napalakas siya sa lahat ng mga miyembro ng 
kanyang mga tao 

nadala na mababa: ang mga batas na nagsaliksik siya; at bawat 

contemner ng mga batas at ang masamang tao na kinuha ang 
layo. 

{14:15} siya nagpaganda ng mga santuwaryo, at dumami ang 
mga 

sisidlan ng templo. 

{14:16} ngayon nang ito ay marinig sa Roma, at tulad 

Sparta, na si Jonathan ay patay na, sila ay lubhang nalulungkot. 

{14:17} ngunit nang marinig nila ang kanyang kapatid na si 
Simon 

ay ginawa ng mga high priest sa kanyang kahalili, at namuno sa 
mga bansa, at 

ang mga lungsod dito: 

{14:18} isinulat nila sa kanya sa tapyas ng tanso, panibagong 



ang pagkakaibigan at liga na ginawa nila ni Judas 

at Jonathan kanyang kapatid: 

{14:19} na basahin ang mga isinulat bago ang 

kongregasyon sa Jerusalem. 

{14:20} at ito ay ang kopya ng mga titik na ang 

Lacedemonians na ipinadala; Mga pinuno ng mga 
Lacedemonians, kasama 

sa lungsod, kay Simon ang mataas na saserdote, at ang mga 
Elder, at 

saserdote, at ang mga labi ng mga tao ng mga Judio, na aming 
mga kapatid, 

magpadala ng mga pagbati: 

{14:21} mga embahador na ipinadala sa ating mga tao 

sertipikado sa amin sa iyong kaluwalhatian at karangalan: kaya 
nga, kami ay 

Natutuwa ang kanilang pagparito, 

{14:22} at magrehistro ng mga bagay na sila nagsalita sa mga 

kapulungan ng mga tao sa ganitong paraan; Numenius anak ng 

Antiochus, at si Antipater anak ni Jason, ang mga Judio' 

kinatawan, ay dumating sa amin upang panibaguhin ang 
pagkakaibigan na mayroon silang 

sa amin. 



{14:23} at ito ay ikinasiya ng mga tao upang libangin ang mga 
tao 

honourably, at ilagay ang kopya ng kanilang ambassage sa 

mga talaan ng publick, hanggang sa wakas ng mga tao ng mga 
Lacedemonians 

maaaring magkaroon ng isang memorial niyon: mayroon tayong 

nakasulat na kopya nito kay Simon ang mataas na saserdote. 

{14:24} matapos ito Simon ay ipinadala ng Numenius sa Roma 
sa isang 

malaking kalasag ng ginto ng isang libong libra ang timbang 
upang kumpirmahin 

ang liga sa kanila. 

{14:25} na nang marinig ng mga tao, sinabi nila, kung ano ang 

Salamat po namin ibibigay na ni Simon at ng kanyang mga 
anak? 

{14:26} para sa siya at kanyang mga kapatid at ang sambahayan 
ng kanyang 

Ama ay itinatag ang Israel, at itinataboy sa paglaban nila 

mga kaaway mula sa kanila, at pinagtibay ang kanilang 
kalayaan. 

{14:27} kaya at pagkatapos ay isinulat nila ang mga ito sa mesa 
ng tanso, na 

inilagay nila sa haligi sa bundok ng Sion: at ito ay ang kopya ng 



ang mga kasulatan; Sa ikalabingwalong na araw ng buwan Elul, 
sa mga 

daang pung at ikalabindalawang taon, ang pagiging ang ikatlong 
taon ng 

Simon ang mataas na saserdote, 

{14:28} sa Saramel sa dakilang Kapisanan ng mga 

saserdote, at mga tao, at ang mga pinuno ng bansa, at ang mga 
Elder ng 

ang mga bansa, ay ang mga bagay na nagbigay ng abiso sa 
amin. 

{14:29} yamang malimit nagkaroon ng digmaan sa 

bansa, kung saan para sa pagpapanatili ng kanilang mga 
santuwaryo, 

at ang mga batas, si Simon ang anak ni Matatias, ni ang mga 
inapo ng 

Jarib, kasama ang kanyang mga kapatid, ilagay ang kanilang 
sarili 

kapanganiban, at paglaban sa mga kaaway ng kanilang mga 
bansa ay kanilang 

malaking karangalan ng bansa: 

{14:30} (sapagkat matapos na si Jonathan, ang pagkakaroon ng 
tinipon niyang 



bansa na magkakasama, at naging ang kanilang mataas na 
saserdote, ay nagdagdag sa kanyang 

mga tao, 

{14:31} naghanda ng kanilang mga kaaway na salakayin ang 
kanilang bansa, 

upang kanilang sirain ang mga ito, at ipatong ang mga kamay sa 
santuwaryo: 

{14:32} sa panahong nagtindig si Simon, at nakipaglaban para 
sa kanyang 

bansa, at ginugol ang malaking bahagi ng kaniyang sariling pag-
aari, at armado ang mga 

magigiting na lalaki ng kanyang bansa at binigyan sila ng sahod, 

{14:33} at pinatibay ang lunsod ng Judea, kasama ng mga 

Bethsura, na nagsisinungaling sa mga hangganan ng Judea, 
kung saan ang 

ay ang kagayakan ng mga kaaway bago; Pero ipinakita niya ang 
isang garison 

ng mga Judio roon: 

{14:34} bukod doon pinatibay niya ang Joppe, na 
nagsisinungaling sa mga 

dagat, at Gazera, na bordereth sa Azotus, kung saan ang 

mga kaaway ay nanirahan bago: pero naglagay siya ng mga 
Judio roon, at 
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napuno sa kanila ng lahat ng mga bagay na madali para sa mga 
ang maisasagawa 

niyon.) 

{14:35} ang mga tao kaya nga kumanta ang mga gawa ni Simon, 
at 

sa anong kaluwalhatian niya naisip na dalhin ang kanyang 
bansa, na ginawa sa kanya 

kanilang mga gobernador at punong saserdote, dahil nagawa 
niya ang lahat ng 

mga bagay na ito, at para sa katarungan at pananampalataya na 
kanyang iningatan upang 

kanyang bansa, at para sa mga na humingi siya ng sa lahat ng 
paraan upang dakilain ang kanyang 

ang mga tao. 

{14:36} para sa kanyang oras sa mga bagay na pinaunlad sa 
kanyang mga kamay, kaya 

na ang mga pagano ay kinunan mula sa kanilang bansa, at sila 

din na nasa lunsod ni David sa Jerusalem, na may 

ginawa sa kanilang sarili ng isang tore, palabas na inisyu nila, at 

dinumihan tungkol sa santuwaryo, at ginawa ang maraming 
sakit mga 

banal na lugar: 



{14:37} ngunit inilagay niya ang mga Judio roon. at pinatibay 
ang mga ito para sa mga 

kaligtasan ng bansa at lungsod, at itinaas ang mga pader ng 

Jerusalem. 

{14:38} hari Demetrio din nakumpirma na siya sa mga matataas 

priesthood alinsunod sa mga bagay na ito, 

{14:39} at ginawa sa kanya ng isa sa kanyang mga kaibigan, at 
pinarangalan 

kanya nang may labis na kapurihan. 

{14:40} sapagkat narinig niyang sinasabi, na tinawag ng mga 
Romano 

ang mga Judio sa kanilang mga kaibigan at confederates at mga 
kapatid; at 

na sila ay nalibang ang kinatawan ni Simon 

honourably; 

{14:41} din na ang mga Judio at mga saserdote ay kinalulugdan 

Simon na dapat ay kanilang gobernador at mataas na saserdote 
para sa 

kailanman, hanggang sa may magbabangon ng matapat na 
propeta; 

{14:42} bukod doon na siya ay dapat na ng kanilang mga 
kapitan, at 



dapat pangalagaan ng mga santuwaryo, upang itakda ang mga 
ito sa kanilang 

ay gumagana, at bansa, at sa paglipas ng kagayakan, at sa 

ang fortresses, na, sinasabi ko, siya ang mamamahala sa mga 

santuwaryo; 

{14:43} bukod pa ang mga ito, na siya ay dapat nang sundin ng 
bawat 

tao, at na ang lahat ng mga isinulat sa bansa ay dapat gawin 

sa kanyang pangalan, at siya ay clothed sa kulay-ube, at 

magsuot ng mga ginto: 

{14:44} din na ito dapat na naaayon sa batas para sa sinuman sa 
mga 

tao o saserdote upang basagin ang anuman sa mga bagay na 
ito, o sa gainsay 

kanyang mga salita, o upang magtipon ng isang pagpupulong sa 
bansa nang hindi 

kanya, o upang maging nararamtan ng Lila, o magsuot ng isang 
buckle ng ginto; 

{14:45} at sino man ang dapat gawin kung hindi man, o masira 

anumang ng mga bagay na ito, ay dapat siyang parusahan. 

{14:46} gayon na nagustuhan nito ang lahat ng tao na harapin 
ang mga Simon, 



at gawin ang sinabi. 

{14:47} tinanggap nito pagkatapos ni Simon, at gumaling 

nalulugod upang maging mataas na saserdote, at si kapitan at 
gobernador ng mga 

Hudyo at saserdote, at ipagtanggol ang lahat ng ito. 

{14:48} kaya inutusan sila na ang pagsusulat ay dapat na 

ilagay sa talahanayan ng tanso, at na sila ay itatatag sa loob ng 

ang kompas ng Santuwaryo sa isang umuupa; 

{14:49} din ang kopya nito dapat maging natataan 

ang ingatang-yaman, palibhasa 'y si Simon at ang kanyang mga 
anak na lalaki ay magkaroon 

kanila. 

{15:1} bukod doon Antiochus anak ni Demetrio ang hari 

nagpadala ng mga liham mula sa mga pulo ng dagat kay Simon 
ang pari 

at prinsipe ng mga Judio, at sa lahat ng mga tao; 

{15:2} ang mga nilalaman ay tungkol sa mga ito: hari Antiochus 

Simon ang mataas na saserdote at prinsipe ng kanyang bayan, 
at upang ang 

ang mga tao ng mga Judio, na pagbati: 

{15:3} yayamang may makamkam ng ilang pestilent na lalaki 



ang kaharian ng ating Ama, at ang aking mga layunin ay ang 
hamon 

muli, ito na ako maaaring ibalik ito sa dating kalagayan, at na 

wakas tinipon ng mga tao ng mga dayuhang sundalo, 

at inihanda ng mga barko ng mga digmaan; 

{15:4} ko kahulugan na rin na ang dumaan sa bansa, 

na ako ay ipaghiganti sa kanila na sinira ito, at 

nangapahamak maraming lungsod sa kaharian: 

{15:5} ngayon samakatwid, Kinukumpirma ko sa iyo ang lahat 
ng katas-taasan 

na ibinigay ng mga hari bago ako na ka, at anomang 

Bukod sa ipinagkaloob nila mga kaloob. 

{15:6} ako ay magbibigay sa iyo ng umalis din sa barya ng pera 
para sa iyong 

bayan sa iyong sariling mga tatak. 

{15:7} at hinggil sa Jerusalem at sa santuwaryo, 

hayaan silang maging malaya; at lahat ng baluti na iyong 
ginawa, at 

Hayaang fortresses na ikaw ay binuo, at siyang tumutupad sa 
iyong mga kamay, 

sila ay mananatiling sa iyo. 



{15:8} at kung anumang bagay maging, o magiging, dahil ang 
hari, 

hayaan itong mapatawad sa iyo mula sa oras na ito lumabas sa 
kailanpaman. 

{15:9} higit pa rito, kapag ating natamo ang ating 

kaharian, ay kaming nagpaparangal sa iyo, at sa iyong bansa, at 
ang iyong 

templo, sa malaking karangalan, upang ang iyong karangalan ay 
magiging 

kilala sa buong mundo. 

{15:10} sa mga daang pung at ikalabing-apat na taon 

pumasok ng Antiochus sa lupain ng kanyang mga magulang: sa 
panahong 

lahat ng mga pwersa ay nagsama-sama sa kaniya, upang ang 
iilan ay naiwan 

may Tryphon. 

{15:11} dahil dito sinusundan siya ni Haring Antiochus, siya 

tumakas sa Dora, na kung saan ay nakahiga sa tabi ng dagat: 

{15:12} sapagkat nakita niya na ang mga suliranin ay sumapit sa 
kanya lahat sa 

isang beses, at na tinalikuran ng kanyang pwersa sa kanya. 

{15:13} Pagkatapos ay nagkampo Antiochus laban sa Dora, 
pagkakaroon ng 



kasama niya ang isandaan at dalawampung libong kalalakihan 
ng digmaan, at 

walong libong horsemen. 

{15:14} at kapag siya ay Nalilibid ng lungsod palibot 

tungkol sa, at sumali sa mga barko malapit sa mga bayan sa tabi 
ng dagat, siya 

lubha ang lungsod ng lupain at ng dagat, ni pinahintulutan niya 
alinman sa 

pumunta sa labas o sa. 

{15:15} sa ibig sabihin ng ang panahon ay Numenius at ang 
kanyang 

kumpanya mula sa Roma, ang pagkakaroon ng mga titik sa mga 
hari at 

mga bansa; wherein nasusulat ang mga bagay na ito: 

{15:16} sina Lucius, konsul ng Roma sa hari 

Ptolemee, pagbati: 

{15:17} ang mga Hudyo kinatawan, ating mga kaibigan at 

confederates, ay dumating sa amin upang panibaguhin ang 
dating pagkakaibigan at 

liga, na ipinadala mula sa Simon ang mataas na saserdote, at 
mula sa 

ang mga tao ng mga Judio: 
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{15:18} at dinala nila ang mga kalasag ng ginto ng isang libong 

libra. 

{15:19} akala namin itong mabuti nga na sumusulat sa mga 

mga hari at ang mga bansa, na sila dapat gawin ang mga ito 
walang masama, ni 

labanan laban sa kanila, kanilang mga lunsod, o bansa, ni hindi 
pa aid ang kanilang 

mga kaaway laban sa kanila. 

{15:20} minagaling din sa atin na matanggap ang kalasag ng 

kanila. 

{15:21} kung kaya magkakaroon ng anumang pestilent na mga 
kapwa, na 

tumakas mula sa kanilang bayan sa iyo, iligtas sila sa 

Simon ang mataas na saserdote, na maaaring niyang parusahan 
ang mga ito ayon sa 

kanilang sariling batas. 

{15:22} ang parehong bagay na ito ay isinulat niya din sa 

Demetrio ang hari, at Attalus, Ariarathes, at Arsaces, 

{15:23} at sa lahat ng mga bansa at sa Sampsames, at 

ang Lacedemonians, at Delus, at Myndus, at Sicyon, 



at Caria, at Samos, at Pamfilia, at Lycia, at 

Halicarnassus, at Rhodus, at Aradus, at Cos, at tagiliran, 

at Aradus, at Gortyna, at Cnidus, at Cyprus, at 

Cyrene. 

{15:24} at ang mga kopya nito isinulat nila kay Simon ang 

mataas na saserdote. 

{15:25} kaya Antiochus ang Haring na humimpil laban sa Dora 
ang 

pangalawang araw, mapriso ito patuloy, at paggawa ng mga 
makina, 

sa gayong pamamaraan tumigil siya ka Tryphon, na maaaring 
siya ni 

pumunta ang ni sa. 

{15:26} noong panahong iyon si Simon ay ipinadala sa kanya 
dalawang libong pinili 

ang mga tao na tumulong sa kanya; Silver ring, at ginto, at 
maraming mga kagayakan. 

{15:27} gayon pa man, hindi siya tatanggap sa kanila, pero 

preno lahat ng mga Tipan na kanyang ginawa sa kanya nang 
una, 

at naging kakaiba sa kanya. 



{15:28} Bukod dito siya ay nagpadala sa kanya ng Athenobius, 
isa sa 

kanyang mga kaibigan, makipag-usap sa kanya, at sasabihin, 
magtatabi kayo 

Joppe at Gazera; may mga tore sa Jerusalem, 

na kung saan ang lunsod ng aking kaharian. 

{15:29} mga hangganan niyon ninyo nasayang, at tapos na 

dakilang saktan sa lupain, at nakuha ng mga nasasakupan ng 
mga lugar na maraming 

sa loob ng aking kaharian. 

{15:30} ngayon samakatwid ipinauubaya ang mga lungsod na 
kung saan kayo ay may 

Kinuha, at ang pagbibigay-pugay sa mga lugar, na kayo ay may 
nakuha 

pamamahala nang walang mga hangganan ng Judea: 

{15:31} o kung hindi mo ako para sa kanila sa limang daang 
talento ng 

pilak; at para sa mga pinsala na nagawa na ninyo, at ang 
papuring 

sa mga lungsod, pang limang daang talento: kung hindi, tayo 'y 

at labanan laban sa iyo 

{15:32} kaya Athenobius ng hari ay kaibigan 



Jerusalem: at nang makita niya ang kaluwalhatian ni Simon, at 
ang 

aparador ng plato ng ginto at pilak, at kanyang dakilang 
pagdalo, 

siya ay nanggilalas, at sinabi sa kanya ng hari mensahe. 

{15:33} at sumagot si Simon, at sinabi sa kaniya, kami 

hindi kinuha ng ibang tao ng lupain, ni 'y may nakatatakip na na 

appertaineth sa iba, ngunit ang mana ng ating Ama, 

taglay natin ang mga kaaway nang mali sa pagtataglay ng tiyak 
na 

ang oras. 

{15:34} anupa 't taglay natin, ang pagkakaroon ng mga 
pagkakataon, ang 

pamana ng ating mga ninuno. 

{15:35} at samantalang demandest mo ng Joppe at Gazera, 

kahit ginawa nila ang malaking pinsala sa mga tao sa ating 
bansa, 

pa ay kami magbibigay sa iyo ng isang daang talento para sa 
kanila. Pamumudmod 

Athenobius ay sumagot sa kaniya kahit isang salita; 

{15:36} kundi bumalik sa isang matinding galit sa hari, at 
ginawang 



Report sa kanya ng mga talumpati, at ang kaluwalhatian ng 

Simon, at sa lahat ng nakita niya: kung saan ang hari ay 

labis na napoot. 

{15:37} sa ang ibig sabihin ng panahong tumakas Tryphon ng 
barko sa 

Orthosias. 

{15:38} at ang hari ginawa Cendebeus kapitan ng dagat 

baybayin, at nagbigay sa kanya ng isang host ng footmen at 
horsemen, 

{15:39} at iniutos sa kanya na alisin ang kanyang hukbo sa 

Judea; din niyang iniutos sa kanya upang bumuo ng up ng 
Cedron, at sa 

patibayin ang mga pintuang-daan, at sa digmaan laban sa mga 
tao; Ngunit bilang para sa 

ang hari mismo, ipinagpatuloy niya ang Tryphon. 

{15:40} kaya Cendebeus ay na Jamnia at nagsimulang 

galitin ang mga tao at upang manghimasok sa Judea, at upang 
dalhin ang 

ang mga tao na mga bihag, at patayin sila. 

{15:41} at nang magtayo siya ng Cedrou, ipinakita niya ang 

horsemen doon, at ang isang host ng footmen, sa wakas na 



pagbibigay ng mga out sila maaaring gumawa ng outroads sa 
mga paraan ng 

Judea, bilang hari inutusan siya. 

{16:1} pagkatapos ay dumating si Juan mula sa Gazera, at sinabi 
kay Simon 

kanyang ama kung ano ang ginawa ng Cendebeus. 

{16:2} dahil dito Simon ay tinawag ng kanyang dalawang 
panganay niyang anak, si Judas 

at Juan, at sinabi sa kanila, ako, at ang aking mga kapatid, at 
ang aking 

Ama ng bahay, mayroon ba mula sa aking kabataan hanggang 
sa araw na ito 

nakipaglaban laban sa mga kaaway ng Israel; at magkaroon ng 
mga bagay 

umunlad nang husto sa ating mga kamay, na tayo ay iniligtas 

Israel kadalasan. 

{16:3} ngunit ngayon ako 'y matanda, at kayo, sa awa ng Diyos, 
ay mula sa 

may sapat na gulang: maging kayo sa halip na sa akin at sa 
aking mga kapatid, at pumunta 

at ipaglaban ang ating bansa, at tulong mula sa Langit ay may 

mo. 



{16:4} kaya pinili niya ang labas ng bansa na dalawampung 
libong 

mga tauhan ng digmaan sa horsemen, sino ay lumabas laban sa 

Cendebeus, at nang gabing iyon ay nagpahinga sa Modin. 

{16:5} at kapag bilang sila bumangon sa umaga, at nagtungo 

sa kapatagan, masdan, isang makapangyarihang mahusay mag-
host pareho ng footmen 

at sa horsemen ay laban sa kanila: Paanong nagkaroon ng 

tubig batis sa pagitan nila. 

{16:6} kaya siya at ang kanyang mga tao ay nagtayo ng tapat sa 
kanila: 

at nang makita niya na ang mga tao ay matatakot na pumunta 
sa ibabaw ng 

tubig batis, siya nagpunta una sa kanyang sarili, at pagkatapos 
ay ang mga lalaki 

pagkakita sa kanya dumaan sa susunod sa kanya. 

{16:7} na ginawa, niya inihiwalay ang kanyang mga tauhan, at 
magtakda ng mga 

horsemen sa gitna ng mga footmen: para sa mga kaaway 

horsemen ay lubhang marami. 

Pagkatapos ay hipan sila {16:8} kasama ang mga banal na 
trumpeta: 



kung saan ilagay ang mga Cendebeus at ang kanyang hukbo sa 
flight, kaya 

na marami sa kanila ang napatay, at ang labi na gat sila ng 
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ang malakas na pagkakahawak. 

{16:9} noong panahong iyon ay si Judas John kapatid sugatan; 

Pero Juan pa rin ang sumunod sa kanila, hanggang sa dumating 
siya sa Cedron, 

saan itinayo ang Cendebeus. 

{16:10} kaya sila ay nagsitakas maging hanggang sa ang mga 
tore sa bukid ng 

Azotus; kaya nga niya sinunog ang mga ito sa apoy: kung kaya 't 
doon ay 

napatay sa kanila may dalawang libong lalake. Pagkatapos niya 

bumalik sa lupain ng Judea sa kapayapaan. 

{16:11} dito 'y sa mga kapatagan ng Jerico ay ang Ptolemeus 

ang anak na ito ng Abubus ginawa ng kapitan, at siyang sagana 
sa 

pilak at ginto: 

{16:12} sapagkat siya ay ang anak na ang mataas na saserdote 
sa batas. 



{16:13} dahil dito ang kanyang puso na naging mapagmataas, 
naisip niya na 

makakuha ng mga bansa para sa kanyang sarili, at sa ibabaw 
noon ay nakipagsanggunian 

nagmataas laban sa Simon at kanyang mga anak upang sila ay 
lipulin. 

{16:14} ngayon binibisita ni Simon ang mga lungsod na nasa 

bansa, at sa pag-aalaga para sa mga mabuting pag-order sa 
kanila; 

sa panahong siya ay bumaba mismo sa Jerico kasama ang 
kanyang 

anak na lalaki, si Matatias at si Judas, sa mga daang pung at 

ikalabimpitong taon, nang ikalabing isang buwan, tumawag ang 
Sabat: 

{16:15} kung saan ang mga anak ng Abubus na pagtanggap sa 
kanila 

nagmataas sa isang maliit na pagkakahawak, tinatawag na 
Docus, kanyang taglay 

binuo, ginawa sa kanila ng isang malaking salu-salo: Paanong 
niya maitago ang lalaki 

doon. 

{16:16} kapag ang mga Simon at ang kanyang mga anak na 
lalaki ay lasing higit sa lahat, 



Ptolemee at ang kanyang mga tauhan nagsitindig, at kinuha ang 
kanilang mga armas, at 

ilagay ang sumalakay sa Simon sa mga piging, at pinatay siya, 

at kanyang dalawang anak na lalaki, at ng kanyang mga lingkod. 

{16:17} kung anong gawin niya ay nakagawa ng isang malaking 
kataksilan, 

at ginanting-pala kasamaan laban sa kabutihan. 

{16:18} pagkatapos Ptolemee ay sumulat ng mga bagay na ito, 
at ipinadala sa mga 

hari, at na isusugo niya sa kanya ang isang host na tumulong sa 
kanya, at siya 

ililigtas niya ang mga bayan at lungsod. 

{16:19} ipinadala niya iba din sa Gazera si Juan: at 

sa mga tribunes nagpadala siya ng mga liham na lumapit sa 
kanya, na siya 

maaaring bigyan sila ng pilak, at ginto, at mga gantimpala. 

{16:20} at iba pa ipinadala niya upang dalhin sa Jerusalem, at 
ang 

bundok ng templo. 

{16:21} ngayon isa kaya tumakbo nang una sa Gazera at sinabi 
ni Juan 

na kanyang Ama at mga kapatid ang napatay, at quoth niya, 



Ptolemee ay isinugo para patayin ka din. 

{16:22} nito nang marinig niya ito, siya ay nagtakang 
nanggilalas: kaya 

ipinatong niya ang kamay sa mga ito ay dumating upang sirain 
sa kanya, at 

napatay sila; sapagkat alam niya na sila ay humingi sa kanya 
palayo. 

{16:23} hinggil sa ang magpahinga ng ang mga gawa ni Juan, at 
ang kanyang 

gawa ng mga digmaan, at maging karapat-dapat na ginawa 
niya, at ang pagtatayo ng mga 

ang pader na ginawa niya, at ang kanyang mga gawain, 

{16:24} masdan, nasusulat ang mga ito sa mga talaan ng 
kanyang 

priesthood, mula sa panahon na siya ay ginawa ng mataas na 
saserdote pagkatapos ng kanyang 

Ama. 

 


