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1 Makabėjų 

Pirmoji Makabėjų knyga 

{1:1} ir tai atsitiko po tos Pilypas, Aleksandro sūnus 

Makedonų, kurie išėjo iš Chettiim žemės, buvo 

sumušė Dariaus karalius persai ir Medes, kad jis 

karaliavo generalinio direktoriaus, pirmoji per Graikija, 

{1:2} padarė daug karų ir laimėjo daugelio twierdze, 

ir nužudė žemės karaliai 

{1, 3} ir išgyveno iki pat žemės, ir buvo 

gadina daugelį Tautų, tiek, kad žemė buvo rami 

prieš jį; po to jis buvo išaukštintas ir jo širdis buvo 

pakėlė. 

{1/4} ir jis susirinko daug stiprus stiprus ir nusprendė 

šalių ir tautų, ir karalių, kuris tapo 

intakai pas jį. 

{1, 5} ir po šių dalykų jis sumažėjo ligonių, o suvokiama 

kad jis turi mirti. 



{1:6} kodėl jis pavadino savo tarnus, pvz., buvo 

Gerbiamieji, ir užaugęs su juo iš savo 

jaunimo, ir išsiskyrė jo Karalystės, o jis 

dar gyvas. 

{1:7} Taigi Aleksandras karaliavo twelves metų, ir tada mirė. 

{1:8} ir jo tarnai plikomis taisyklė kiekvienas į savo vietą. 

{1:9} ir po jo mirties, jie visi vainikėliai ant 

patys; taip ir padarė savo sūnų po jų daugelį metų: ir 

blogis buvo padauginta žemėje. 

{1:10} ir atėjo iš jų blogis šaknis 

Antioch surnamed Epifanas, Antioch karaliaus sūnus 

kurie buvo dėl įkaitų Romoje, o jis karaliavo į 

Šimtas ir trisdešimt ir septintas metų Karalystės, 

Graikai. 

{1:11} šiomis dienomis išėjo ten iš Izraelio blogis vyrų, 

Kas įsitikinęs, daugelis, sakydamas: Leiskite mums eiti ir 
padaryti per 

Sandoros su pagoniško, kurie yra aplinkui mus: kadangi 

Mes išvyko iš jų mes turėjome daug skausmo. 

{1:12}, šis prietaisas malonu jiems gerai. 



{1:13} tada kai kurie žmonės buvo tiek į priekį, 

kad jie išvyko į karaliaus, kuris davė licenciją ar 

po pagonis įsakymai: 

{1:14} o jie pastatė vietos ir pratybos 

Jeruzalės laikantis muitinės pagonis: 

{1:15} ir nepranešė apie nieobrzezanych, ir paliko 

šventa paktas, ir save prie pagonių, 

ir buvo parduotos tai blogis. 

{1:16} dabar kai Karalystė buvo įkurta prieš 

Antioch, jis manė, kad Carienės virš Egipto, jis gali būti 

viešpatauja dviejų sferų. 

{1:17} kodėl jis atvyko į Egiptą su dideliu 

žmonių minia, vežimų ir drambliai ir raiteliai, ir 

Puikus laivyno, 

{1:18} ir karą prieš Egipto karalius Ptolemee: 

bet Ptolemee bijau jį ir pabėgo; ir daug buvo 

sužeistas į mirtį. 

{1:19} Taigi jie gavo stiprios miestams Egipto žemė 

ir jis paėmė iškasos dalį. 

{1:20} ir po to Antioch buvo sumušė Egipto, jis 



grįžo vėl į šimtą keturiasdešimt ir trečius metus, ir buvo 

prieš Izraelio ir Jeruzalės su minia, 

{1:21} ir išdidžiai įrašytas į šventyklą, ir paėmė 

nuo Auksinio altoriaus ir šviesos, ir visos Žvakidė 

laivai 

{1:22} ir stalo ir shewbread, ir, pilant 

laivų ir mėgintuvėlius. ir censers auksas ir šydas, 

ir lajos ir aukso papuošalų, iki 

šventykloje, visus, kuriuos jis iškedentas išjungti. 

{1:23} paėmė taip pat sidabrą ir auksą, ir 

brangų laivai: taip pat paėmė paslėptų lobių jis 

rasti. 

{1, 24} ir kada jis paėmė visus toli, jis nuvyko į jo 

nuosavos žemės, turintys padarė puikus žudynės, ir labai 
kalbėjo 

išdidžiai. 

{1:25} todėl buvo puikus gedulo Izraelyje, 

kiekvienoje vietoje, kur jie buvo; 

{1:26}, kad princai ir vyresnieji gedėjo, mergaitės 

ir jauni vyrai buvo silpnas, ir moterų grožis 



buvo pakeistas. 

{1:27} kiekvieno jaunikio paėmė raudos, ir ji 

kad sėdi santuokos kameroje buvo vangumas, 

{1:28} žemės taip pat buvo perkeltas gyventojams 

dalį, ir visus Jokūbo namuose buvo padengtas 

painiavos. 

{1:29} ir po dvejų metų visiškai baigėsi karalius išsiuntė jo 

vyriausiasis pagerbimas pas miestų, judėjai, surinkėjas, kuris 
atėjo 

pas Jeruzalę su minia, 

{1:30} ir kalbėjo įsiveržtų žodžiai pas juos, bet viskas buvo 

apgaulė: nes kai jie davė jam pasitikėjimo, jis sumažėjo 

staiga po miestą, ir pagelbos ir mestas jį labai skauda, ir 

sunaikinta daug Izraelio tauta. 

{1:31} ir kai jis perėmė miestą, iškasos jis 

nustatyti jį į ugnį, ir zburzona namų ir sienos dalį 

kiekvienoje pusėje. 

{1:32}, bet moteris ir vaikus, paėmė jos nelaisvėje, ir 

turėjo galvijų. 

{1:33} tada statė jie Dovydo miestą su dideliu 



ir tvirtą sieną, ir su galinga bokštai, ir padarė ją į 

stipriai palaikykite juos. 

{1:34} ir jie įdėti ten grzesznego tauta, blogis vyrų, 

ir spirituoto save jame. 

{1:35} jie saugomi, jis taip pat šarvai ir valgis, ir 

Kada jie susirinko kartu Jeruzalėje, iškasos 

jie nustatyti juos ten, ir taip jie tapo skausminga pinkles: 
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{1:36} ji buvo laukia wait prieš vietą, 

šventyklą, o blogio atsako į Izraelį. 

{1:37} Taigi pelnas sumažėjo nekalto kraujo kiekvienoje pusėje, 

šventyklą, ir suteršė jį: 

{1:38} tiek, kad iπ Jeruzalλs pabėgo 

dėl jų: po to miestas buvo atliktas dėl 

gyventi į nepažįstamų žmonių, ir tapo keista, kad tie, kurie 

gimė jos; ir savo vaikams paliko ją. 

{1:39} jos šventovė buvo nustatyta atliekų kaip dykuma, savo 

šventės virto gedulo, jos szabaty į 

priekaištų jos garbei į panieka. 

{1:40} kaip buvo savo šlovės, taip buvo jos dishonour 



padidėjo, ir jos Ekscelencija virto gedulo. 

{1:41} Be to karalius Antioch parašė, kad jo visai 

Karalystė, kad visi turėtų būti vienas žmogus, 

{1:42} ir kiekvienas turėtų išlaikyti savo įstatymus: kad visi, 

pagoniško sutiko pagal karaliaus įsakymų. 

{1:43} taip, daugelis taip pat Izraelio sutinka, kad jo 

religija, aukoti stabus ir garbinti šabo. 

{1:44}, karalius nusiuntė pasiuntinius pas raidžių 

Jeruzalės ir judėjai, kurių jie turėtų laikytis miestų, 

keista įstatymus, 

{1:45} ir uždrausti całopaleń, ir aukos, ir 

siūlo gerti, šventyklos; ir kad jie turėtų profane 

szabaty ir festivalio dienomis: 

{1:46} ir teršia šventyklą ir Šventosios žmonės: 

{1:47} altorių, ir giraitės ir koplyčių stabus, nustatymas ir 

paaukoti kiaulių mėsa, ir nieczysty žvėrys: 

{1:48} kad jie turėtų taip pat palieka savo vaikus 

nieobrzezanych, ir padaryti savo sielos bjaurus su visais 

uncleanness ir Malyje išniekinimo būdu: 

{1:49} iki galo jie gali pamiršti įstatymo, ir pakeisti 



Visi įsakymai. 

{1:50} ir kas padarys pagal į 

Karaliaus įsakymų, sakė jis, jis turi mirti. 

{1:51} vis ma iau taip, kaip jis rašė savo visą 

Karalystė, ir paskirti prižiūrėtojai virš visų žmonių, 

vadas miestų, judėjai paaukoti, miestas iš miesto. 

{1:52} tada daug žmonių buvo susirinkę pas juos, 

būtent kiekvieną, kuris paliko įstatymą; ir taip jie 

padarytas blogybių žemėje; 

{1:53} ir net važiavau izraelitai į slaptas vietas, 

kur jie galėtų bėgti padλti. 

{1:54} dabar penkioliktą dieną mėnesio, Casleu, kad 

šimtai keturiasdešimt ir penktaisiais metais, įsteigė bjaurastis 

sielvartą ant altoriaus, o statė dievaitis altorių visoje 

judėjai miestų kiekvienoje pusėje; 

{1:55} ir sudegino Smilkalai ne savo namų duris ir 

gatvėse. 

{1:56} ir kada jie buvo išsinuomoti vienetų knygose, 

įstatymas, kuris rado, išdeginti juos su ugnimi. 

{1:57} ir kiekvienam asmeniui, kuris buvo rastas su knyga 



testamentas, arba jei jų padarytus įstatymų, karalius 

įsakymas buvo, kad jie turėtų pateikti jam iki mirties. 

{1:58} Taigi jie pas izraeliečių institucijos 

kiekvieną mėnesį, kaip daugelis, kaip buvo rasti miestuose. 

{1:59} dabar penki-XX dieną mėnesio, jie 

ar aukojimo altoriaus stabas, kuri buvo ant altoriaus 

Dievas. 

{1:60} tuo metu pagal įsakymų 

jie įdėti iki mirties tam tikros moterys, kurie padarė savo 

vaikų Apipjaustymas. 

{1:61} ir jos pakartas apie jų kaklų, kūdikiams ir 

rifled savo namus ir nužudė juos, kurie buvo apipjaustyti 

juos. 

{1} bet kai daugelio Izraelyje buvo visiškai išspręsti: 62 ir 

patvirtino patys nevalgyti bet koks nešvarus. 

{1:63} kodėl, o į mirti, kad jos gali būti 

suteršė su mėsa, ir kad jie gali ne profane Šventojo 

paktas: tai tada jie mirė. 

{1: 64} ir nebuvo labai puikus rūstybę ant Izraelio. 

{2:1}, tais laikais atsirado sūnus Jonas, Mattathias, 



sūnus Simeonas, sūnų Joarib, kunigai nuo 

Jeruzalėje, ir apsigyveno į Modin. 

{2:2} ir jis turėjo penkis sūnus, Joannan, vadinamas Caddis: 

{2:3} Simonas; vadinamas Thassi: 

{2:4} Judas, kuris buvo vadinamas Maccabeus: 

{2:5} Eleazar Novum City Center, vadinamas Avaran: ir 
Jonathan, kurių 

pavardė buvo Apphus. 

{2:6} ir kada jis pamatė blasphemies, kad buvo 

judėjai ir Jeruzalės, įvykdyta 

{2:7} jis sakė, kalnai yra man! Kodėl gimė pamatyti 

šio kančias, mano tauta, ir šventas miestas ir gyventi 

ten, kai jis buvo priimtas į priešo rankas ir 

svetimų rankų į šventyklą? 

{2:8} jos šventykla tapo kaip žmogus be šlovės. 

{2, 9} savo šlovingą laivų nunešė į nelaisvę, 

jos kūdikiai yra nužudyti gatvėse, jos jaunų vyrų su į 

priešo kardas. 

{2:10} ką tauta davė neturėjo dalį savo Karalystės 

ir įsigijo savo grobį? 



{2:11} visus savo papuošalus yra atimti; laisvos 

ji yra moteris tampa per bondslave. 

{2:12} ir, Štai, mūsų šventovė, net mūsų grožio ir 

mūsų šlovės, yra nustatyta atliekų, ir pagonių turite garbinti jį. 

{2:13} kokiu tikslu to gyvename ilgiau? 
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{2, 14} tada Mattathias ir jo sūnūs išsinuomoti savo drabužius, 

įdėti wór ir verkti labai skausminga. 

{2:15}, tai, o karaliaus pareigūnų, pvz., 

priversta tautos sukilimo, atėjo į miestą Modin, iki 

jas aukoti. 

{2:16} ir kai daugelis Izraelio atėjo pas juos, 

Mattathias taip pat ir jo sūnus atėjo kartu. 

{2:17} tada atsakė karaliaus pareigūnų, ir sako, kad 

Mattathias apie tai protingas, tu esi valdovas, ir yra Gerbiami 

ir didelis žmogus šiame mieste, ir sustiprintas su sūnumis ir 

broliai: 

{2:18} dabar todėl tu atėjai, pirmas, ir įvykdyti, 

padariau karaliaus įsakymų, kaip ir visų tautų, 

taip, ir judėjai vyrų taip pat, pavyzdžiui toliau ir 



Jeruzalė: Taigi būsi tu ir tavo namai bus skaičius 

king's draugai, ir tu ir tavo vaikai turi būti 

pelnė sidabro ir aukso ir daugybė apdovanojimų. 

{2:19} tada Mattathias atsakė ir kalbėjo su garsiai 

balsas, nors visos tautos, pagal karaliaus 

valdžia paklūsta jam ir atkrenta kiekvienas iš į 

religijos ir jų tėvai, ir duoti sutikimą dėl jo 

įsakymų: 

{2:20} dar bus, aš ir mano sūnus ir mano broliai vaikščioti 

mūsų protėviai Merų pakto. 

{2:21}, neduok Dieve, mes turėtų nepaliks įstatymo ir 

potvarkių. 

{2:22} mes ne Klausyk karaliaus žodžius, eiti 

iš mūsų religijos, dešinėje arba kairėje pusėje. 

{2:23} dabar kai jis paliko Kalbant tai žodžiai, ten 

atėjo vienas akyse visų žydų paaukoti dėl to 

altorius, kuri tuo Modin, pagal karaliaus 

įsakymų. 

{2:24} tai, į ką kai pamačiau Mattathias, jis buvo 



uždegimas su uolumas, o jo vadelės neranda ramybės, nei jis 
galėtų 

neklausys ir parodyti savo pyktį pagal sprendimą: Kodėl 

jis vyko, ir nužudė jį altoriaus. 

{2:25} taip pat karaliaus komisarui, kuris verčiamas 

Vyrai paaukoti, jis žuvo per tą laiką ir altoriaus jis 

nugriauta. 

{2:26} Taigi nagrinėjamos jis uoliai Dievo kaip teisės 

Phinees ar pas Zambri Salom sūnus. 

{2:27} ir Mattathias garsiai visą miestą su a 

skardžiu balsu, sakydamas: kas yra uolus įstatymo ir 

maintaineth paktas, leiskite jam sekti mane. 

{2:28}, jis ir jo sūnūs pabėgo į kalnus, ir kairėje 

visiems, kurie kada nors jie turėjo mieste. 

{2:29} tada daug, kad ieškoma po Teisingumo Teismo 
sprendimo 

atėjo į dykumą, gyventi ten: 

{2:30} ir jie, ir jų vaikai, ir jų žmonas; ir 

jų galvijai; Todėl kančia skausminga joms. 

{2:31} dabar kai ji pasakė karaliaus tarnautojams, ir 

kuriame buvo Jeruzalėje, Dovydo mieste tam tikri 



vyrai, kurie buvo skaldytų karaliaus įsakymų, buvo 
perregistruotas 

žemyn į slaptas vietas dykumoje, 

{2:32} jie dirbo po jų daug, ir 

jie aplenkusi juos, būsime su jais, ir 

sukeldavo karą prieš juos šabo dieną. 

{2:33} ir pasakė jiems: tas, kuris jūs turite 

iki šiol pakanka; išėję ir padaryti teigimu, 

įsakymų karaliaus, ir jūs gyventi. 

{2:34}, bet jie sakė: mes ne ateis atgal, nei bus 

Mes karaliaus įsakymų, profane Sabato dieną. 

{2:35} tai tada jie davė jiems greičiau mūšis. 

{2:36} čiausiasis klausimus jiems nėra, nei jos mesti 

akmuo juos, nei sustojo į vietas, kur jie gulėjo neslėpė; 

{2:37}, bet sakė, mums miršta visi mūsų innocency: dangų 

ir žemė bus liudyti mums, kad jūs įdėti mums mirties 

neteisėtai. 

{2:38}, jos pakilo iki prieš juos mūšyje dėl to 

šeštadienį, ir jie nužudė juos, jų žmonos ir vaikai 

ir jų galvijai, iki tūkstančio žmonių. 



{2:39} dabar Kada Mattathias ir jo draugai suprato 

jos gedėjo jiems teisę skauda. 

{2:40} ir vienas iš jų sako, kad, jei mes visi tai kaip 

mūsų broliai padarei, ir kovoti ne už mūsų gyvenimą ir įstatymų 

nuo pagonių, jie bus dabar greitai šaknis mums, kad 

žemės. 

{2:41} tuo metu todėl jie pasisuko, sakydamas: 

Kiekvienam asmeniui, kuris turi ateiti, kad mūšis su mumis šabo 
dieną 

per dieną, mes bus kova su juo; nei mes die, kaip mūsų 

broliai, kad buvo nužudytas im slaptose vietose. 

{2:42} tada atėjo ten pas jį bendrovė 

Assideans, kurie buvo stiprus vyrai iš Izraelio, net visi pvz. 

buvo savo noru skirti pas įstatymo. 

{2:43} taip pat visi tie, kurie pabėgo persekiojimo prisijungė 

patys pas juos, ir buvo pas juos sustabdyti. 

{2:44}, todėl jie suvienijo savo jėgas ir pagelbos ir mestas 
peccatorum 

jų pyktis ir blogis vyrų savo rūstybę: bet likusi 

pabėgo pas pagonus, padλti. 

{2:45} tada Mattathias ir jo draugai buvo ištisus apie, 



ir zburzona Aukuras: 

{2:46} ir kokie vaikai bet kokia forma jie rado per į 

pakrantės Izraelio nieobrzezanych, tie jie Apipjaustymas 

drąsiai. 

{2:47} jie taip pat dirbo po didžiuojasi vyrai, o 

darbo suklestėjo į savo rankas. 

{2:48}, jie atsigavo, įstatymą iš rankų į 

Pagonys, ir iš rankos karalių, nei jie nukentėjo 

triumfas nusidėjėlį. 

{2:49} dabar kada laikas priartėjo, Mattathias 

turėtų mirti, jis pasakė: jo sūnus, dabar kas pasididžiavimas ir 

priekaištas įgytas stiprumo ir sunaikinimo, laiko ir 

rūstybės pasipiktinimas: 

1 Makabėjų puslapio 650 

{2:50} dabar mano sūnus, būti uolus įstatymo, jūs 

ir duoti savo gyvenimą už Testamento, jūsų tėvai. 

{2:51} paskambinti atminimo kokius veiksmus mūsų tėvai 
padarė 

jų metu; Taigi jūs gauna didelė garbė ir 

amžina pavadinimas. 



{2:52} buvo ne Abraomo rasti fideles pagundos, 

ir jis priskirtas jam už tiesą? 

{2:53} Juozapas jo nelaimės metu nuolat ir 

įsakymų ir tapo Egipto valdovas. 

{2:54} Phinees mūsų tėvas yra uolus ir aistringas 

gauti Merų pakto amžinąją kunigystę. 

{2:55} Jėzų įvykdyti žodis buvo teisėjas 

Izraelis. 

{2:56} Kaleba, liudija prieš kongregacija 

gavo žemės paveldas. 

{2:57} David yra gailestingas turėjo sostą 

amžinai trunkanti Karalystė. 

{2:58} Elias už tai, kad stropus ir aistringas teisės buvo 

įtrauktas į dangų. 

{2:59} Ananiasz, Azarias ir Misael, tikėjimą, buvo 

Išsaugota iš liepsnos. 

{2:60} Daniel dėl jo innocency buvo atskraidinta iš to 

Ust Lvovas. 

{2:61} ir tokiu būdu jūs apsvarstyti visoje visų amžiaus grupių, 
kurios 



nė vienas, kad įdėti savo pasitikėjimą juo turi būti įveikti. 

{2:62} baimė ne tada Nuodėmingas žmogus žodžiai: jo 

šlovė bus mėšlo ir kirminų. 

{2:63} dienos jis turi būti iškeltas aukštyn ir kad rytoj jis turi 

Nepavyko rasti, nes jis yra grąžinamas į jo dulkes, ir jo 

mintis ateis nieko. 

{2:64} kodėl jūs mano sūnūs, būti narsus ir parodysiu 

save vyrams vardu, teisę; ji užtikrina, jūs 

gauti šlovės. 

{2:65} ir Štai, aš žinau, kad jūsų brolis Simonas yra a 

advokatas, duok ausį jam visada žmogus: jis turi būti a 

tėvas pas jus. 

{2:66} kaip Judas Maccabeus, jis buvo stiprus ir 

stiprus, net nuo jaunystės iki: tegul jūsų kapitonas, ir 

kovoti mūšio žmonių. 

{2:67} Take taip pat pas jus visus tuos, kurie laikosi įstatymo, 

ir jūs atkeršyti savo žmonėms negerai. 

{2:68} zaplata visiškai į pagoniško ir atkreipti dėmesį į 

įsakymų įstatymą. 

{2:69} kad jis palaimino juos ir buvo surinkta jo 



tėvai. 

{2: 70} ir jis mirė dėl šimtų keturiasdešimt ir šeštaisiais metais 

ir jo sūnūs jam slypi jo tėvo ne sepulchres 

Modin, ir visas Izraelis padarė didelį raudos jam. 

{3:1} ir jo sūnaus Judas, vadinamas Maccabeus, padidėjo 

vietoj jo. 

{3:2} ir jo broliai jam padėjo, ir visi jie ir padarė 

kuri vyks su savo tėvu, ir jie kovojo su džiaugsmu 

Izraelis mūšis. 

{3:3} tiek jis gat jo žmonių didelė garbė, ir įdėti į 

pektorału kaip milžinas, ir girt jo karingas pakinktai apie 

jį, ir jis padarė mūšiai, apsaugoti priimančiosios su kardu. 

{3:4} jo aktuose, jis buvo kaip liūtas, o kaip liūto whelp 

riaumojimas už savo grobį. 

{3:5} nes jis vertęsis blogis, ir prašoma juos, 

ir tų, kurie erzina jo žmonės sudegė. 

{3:6} kodėl blogis sumažėjo dėl baimės jį, ir 

visiems darbuotojams nuodėmės buvo neramus, nes išganymo 

suklestėjo rankoje. 



{3:7} jis Zasmucony taip pat daug karalių, ir padarė Jokūbas 
malonu 

su jo aktai, ir jo memorialinis yra palaiminta amžinai. 

{3:8} Be to jis išgyveno judėjai, miestai 

sunaikinti Neticīgs iš jų, ir sukant šalin rūstybė 

iš Izraelio: 

{3:9}, kad jis buvo ˛inomas pas viską dalį į 

žemėje, ir jis gavo jam tokių kaip buvo pasiruošę mirti. 

{3:10} tada Apollonius susirinko pagonių, 

ir didelę kariuomenę iš Samarijos, kovoti prieš Izraelį. 

{3:11} tai, į ką kai Judas suvokiamas, jis išėjo 

susitikti su juo, ir kad jis paauti jo, ir jį nužudė: daugelis taip pat 

nukrenta žemyn nužudyti, bet likusios pabėgo. 

{3:12} kodėl Judas paėmė savo grobį, ir Apollonius' 

kardas taip pat ir su jais kovojo visą savo ilgą gyvenimą. 

{3:13} dabar kai Seron, princas, Sirijos armija 

girdėjau sako kad Judas susirinko pas jį daug ir 

įmonė tikinčiųjų eiti su juo į karą; 

{3:14} sakė, aš gauti man vardą ir garbę ir 

Karalystė; nes aš eisiu, kovoti su Judas ir juos, yra 



su juo, kurie niekina karaliaus įsakymų. 

{3:15}, jis padarė jam pasiruošę eiti, ir ten buvo 

su juo daug galinga Neticīgs jam padėti, o į 

būti atkeršyta apie izraelitų. 

{3:16} ir kai jis atėjo arčiau vyksta aukštyn, 

Bethhoron, Judas išėjo pasitikti jį su maža 

Kompanija: 

{3:17}, kai jie pamatė dar patenkinti priimančiosios 

juos, sakė Judas, kaip mums bus suteikta, yra tiek mažai, 

siekiant kovoti su tokia didelė daugybė ir toks stiprus, 
matydami mūsų 

Ar pasiruošę silpnumą su Pasninkas visą šią dieną? 

{3, 18} pas kuriems Judas atsakė, tai nesvarbu, sunku 

daugeliui užsičiaupk rankose, mažai; ir su į 

Dievas yra visi viena, pateikti su minia, 

ar maža įmonė: 

{3:19} nes mūšio pergalės chrzczę ne į 

daugybė priimančiosios; bet stiprumo ateina iš dangaus. 
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{3:20} jie būna prieš mus daug pasididžiavimas ir kaltę 



sunaikinti mus, ir mūsų žmonos ir vaikai, ir sugadinti mums: 

{3:21}, bet mes kovoti už mūsų gyvenimą ir mūsų įstatymai. 

{3:22} kodėl pats Viešpats bus nuversti jiems 

prieš mūsų veidą: ir kaip jums, jūs ne bijo jų. 

{3:23} dabar kaip tik jis buvo nutrauktas kalbėti, jis leapt 

staiga ant jų, ir taip Seron ir jo šeimininko buvo 

nuverstas prieš jį. 

{3:24} ir jie toliau juos iš vyksta žemyn, 

Bethhoron: paprastas, kur buvo nužudyti apie aštuoni 

šimtų žmonių ir liekana pabėgo į žemės 

Filistynów. 

{3:25} tada pradėjo Judas ir jo broliai, baimę ir 

didesnis kaip didelis baimės, nuo apvalios Tautų 

apie juos: 

{3, 26} tiek kaip savo šlovės atėjo pas karalių, ir visi 

Tautų kalbėjo Judo kovas. 

{3:27} dabar kai karalius Antioch išgirdo šiuos dalykus, jis 

buvo pilna pasipiktinimą: kodėl jis išsiųstas ir surinkti 

kartu visų jėgų jo Karalystė, net labai stiprią armiją. 

{3:28}, jis taip pat atidarė savo lobis ir davė savo karius 



mokėti už metus, vadovaujančiu jiems bus paruošta 
whensoever 

jis turėtų jų reikia. 

{3:29} nepaisant to, kada jis pamatė, kad jo pinigai 

lobiai nepavyko ir kad tributes šalyje buvo 

mažas, nes nesantaika ir Maras, kurią jis turėjo 

atnešė ant žemės, kuri turėjo įstatymus, pašalindamas 

buvo senas laiko; 

{3:30} jis bijojo, kad jis neturėtų būti padengti dėl 

mokesčių daugiau, nei turėti tokių dovanų, kad taip 

liberaliai, kaip jis padarė prieš: nes jis buvo gausu aukščiau, 

karaliai, kurie buvo prieš jį. 

{3:31} kodėl, būdamas labai suglumino savo mintyse, jis 

pasiryžę eiti į Persiją, ten imtis duoklė, kad 

šalyse, ir surinkti daugiau pinigų. 

{3:32} kad jis paliko Lysias, didikas, ir vienas iš to 

kraujo royal, prižiūrėti reikalus ir karalius nuo upės 

Eufrato pas Egipto sienų: 

{3:33} ir auklėti savo sūnų Antioch, kol jis atėjo 

dar kartą. 



{3:34} Be to jis atidavė jam savo pusę 

pajėgų ir dramblius, ir davė jam nemokamai viskas 

kad jis būtų padaryta, taip pat susijęs su tais, kurie gyveno 

judėjai ir Jeruzalė: 

{3:35} atlaikyt, kad jis pasiųstų armiją prieš juos, 

sunaikinti ir šaknis iš Izraelio, jėga ir 

Jeruzalės ir atimti iš jų atminimo liekana 

toje vietoje; 

{3:36} ir kad jis turi vieta svetimi visiems savo 

ketvirčių ir padalinti savo žemėje daug. 

{3:37} Taigi karalius paėmė jėgų pusėje 

liko, ir išvyko iš Antiochijos, jo karaliaus miestas, kad 

šimtai keturiasdešimt ir septintųjų metų; ir išlaikęs upės 

Eufrato, jis ėjo per didelės šalys. 

{3:38} tada Lysias pasirinko Ptolemee sūnus 

Dorymenes, Samantha ir Gorgijo stiprių vyrų, 

Karaliaus draugai: 

{3:39} ir su jais jis pasiuntė keturiasdešimt tūkstančių virėjus, 

ir septynių tūkstančių raitelių, eiti į žemę judėjai, 

ir sugadinti, kaip karalius įsakė. 



{3:40}, jie išėjo su visa savo galia ir atėjo 

ir įkomponuoti iš Emmaus paprasto šalyje. 

{3:41} ir pirkliai šalies, klausos, 

šlovės iš jų, paėmė sidabro ir aukso labai, su 

tarnautojai, ir atėjo į stovyklą pirkti vaikams 

Izraelis, vergai: galia taip pat Sirijoje ir žemė, 

Filistinus prisijungė patys pas juos. 

{3:42} dabar kai Judas ir jo broliai pamatė, kad 

buvo padauginta vargus, ir kad jėgos ar Enkampas 

patys savo sienų: nes jie žinojo, kaip karalius turėjo 

atsižvelgiant į įsakymą sunaikinti žmones, ir visiškai 

panaikinti; 

{3:43} jie sakė vienas į kitą, mums atkurti, 

sugedę likimo mūsų tautos, ir mums kovoti už mūsų 

žmonės ir šventovės. 

{3:44} tada buvo kongregacijos surinkti kartu, kad 

jie gali būti pasirengę mūšiui, ir kad jie gali melstis, ir 

prašyti gailestingumo ir užuojautos. 

{3:45} dabar Jeruzalės nustatyti negaliojančiu kaip į dykumą, 
buvo 



nė vienas iš savo vaikų, kad atėjo arba: šventovės taip pat 

buvo Zdeptany žemyn ir užsieniečiai, nuolat stipriai laikykite; į 

pagoniško turėjo savo gyventi toje vietoje; ir džiaugsmas buvo 
priimtas 

iš Jokūbo, ir vamzdis su arfa, nutraukė. 

{3:46} kodėl izraelitai susirinko patys 

kartu, ir atėjo į Maspha, priešais Jeruzalė; už 

Maspha buvo vieta, kur jie girdi kažkada 

Izraelis. 

{3:47} tada jie badauti tą pačią dieną, ir padėkite ant wór, 

ir mesti pelenų ant jų galvų, o išsinuomoti savo drabužius, 

{3:48} ir atidaryti knygą įstatymo, kuriame, 

pagoniško norėjo tapyti savo atvaizdo panašumą. 

{3:49} jie atnešė taip pat kunigai drabužiai, ir 

pirmojo ir Dešimtinė: ir jie podburzyli, visam gyvenimui 

kurie buvo atlikti savo dienas. 

{3:50} tada jie sušuko garsiai link dangaus, 

pasakyti, ką daryti su šiais, ir kur turi mes 

atlikti jiems toli? 

{3:51} tavo šventovė yra žemyn Zdeptany ir garbinti, 



ir tavo kunigai yra vangumas, ir atnešė mažai. 

{3:52} ir Štai, į pogańskie susirenka kartu su 

mus sunaikinti mus: tai, ką jie įsivaizduoja prieš mus, tu 

Žinai. 

{3:53} kaip mums bus pajėgi atsilaikyti prieš juos, išskyrus 
atvejus, 

tu, Dieve, reikia mūsų pagalbos? 
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{3:54} tada skambėjo jos su vamzdžiais, ir verkti per 

garsiai. 

{3:55} ir po to, kai šis Judas įšventintas kapitonai per į 

žmonės, net kapitonai per tūkstančius, o daugiau nei šimtai, 

ir vėl šeštajame dešimtmetyje, ir ten. 

{3:56}, bet kaip pvz., stato namus, arba turėjo 

susižadėjusi žmonos, ar buvo sodinti vynuogynus, arba buvo 

baisus, tie jis įsakė, kad jie turėtų grįžti, kas 

žmogus į savo namus, pagal įstatymą. 

{3:57} kad stovykla pašalintas ir įkomponuoti į pietus 

Emmaus pusėje. 

{3:58} ir Judas tarė ranką sau, ir būti narsus 



vyrai, ir pamatyti, kad jūs būti paruoštos prieš rytą, 

kad jūs gali kovoti su šių tautų, kurios yra surenkamos 

kartu su mumis sunaikinti mus ir mūsų šventovė: 

{3:59}, tai geriau už mus mirti mūšyje, nei į Štai 

nelaimių, kurios mūsų tautos ir mūsų šventovė. 

{3:60} vis dėlto kaip Dievo valia yra danguje, Taigi 

tegul daro. 

{4:1} tada paėmė penkis tūkstančius Gorgijo virėjus, ir 

tūkstančių geriausių raitelių ir pašalinti iš to 

stovyklos naktį; 

{4:2} iki galo, jis gali įpulti į stovyklą, į 

Žydai, ir nužudė juos staiga. Ir vyrų tvirtovės 

buvo jo vadovus. 

{4:3} dabar kai Judas išgirdo jos jis pats pašalinti, 

ir narsus vyrai su juo, kad jis nužudė karaliaus 

armija, kuri buvo ne Emmaus, 

{4:4} o dar jėgų buvo išskirstytos į 

stovykla. 

{4:5} Vidutinis sezonas atėjo Gorgijo naktį į į 

stovyklos ir Judas: ir kai jis ne vyras, jis siekė 



juos kalnuose:, sakė jis, šie bičiuliai bėgti iš 

mums 

{4:6}, bet, kai tik ji buvo diena, Judas shewed, pats, 

trys tūkstančiai vyrų, kurie vis dėlto turėjo lyguma 

šarvai, nei kalaviją į jų protus. 

{4:7} ir jie pamatė pagonių, kad buvo stovykla 

stiprus ir gerai panaudoti, ir kainavo turas apie su 

raitelių; ir tai buvo karo ekspertų. 

{4:8} tada sakė Judas su vyrais, kurie buvo su juo, baimė 

Jūs ne jų daugybė, nei buti bijo savo puolimą. 

{4:9} prisiminti, kaip mūsų protėviai buvo pristatytas į 

Red sea, kai Faraonas siekiama juos su armija. 

{4:10} dabar todėl leiskite mums verkti dangų, jei 

gal Viešpats bus pasigailėk mūsų, ir 

prisiminti mūsų protėvių Merų, ir sunaikinti host 

prieš mūsų veidą šią dieną: 

{4:11} kad visi pagoniško gali žinoti, kad yra vienas 

kurie delivereth ir saveth Izraelis. 

{4:12} tada svetimi pakėlęs savo akis, ir pamatė 

juos eina priešais juos. 



{4:13} kodėl jie išėjo iš stovyklos į karą; bet 

tie, kurie buvo su Judas skambėjo jų trimitai. 

{4:14}, jie prisijungė mūšio, ir į pogańskie buvo 

įveikė pabėgo į lyguma. 

{4:15} bet kai viską kad, hindmost iš jų buvo nužudyti su 

kardas: už jos siekiama juos pas Gazera, ir pas su 

lygumų Idumea, Azotus ir Jamnia, tiek kad ten 

buvo nužudyti jų ant trijų tūkstančių žmonių. 

{4:16} tai padaryti, Judas vėl grįžo su savo priimančiosios 

siekti jų, 

{4:17} ir sako, kad žmonės, negali būti gobšus, kad sugadinti 

nes ten yra kova prieš mus, 

{4:18} ir Gorgijo ir šeimininko yra čia pas mus, kad 

kalnų: bet jūs dabar stovėti prieš savo priešus, ir 

juos įveikti, o po to jūs drąsiai gali imtis savo grobį. 

{4:19} kaip Judas buvo dar kalbėjo šie žodžiai, ten 

dalis jų atsirado iš kalnų ieško: 

{4:20} kas kada jie suprato, kad žydai turėjo įdėti 

priimančiosiose skrydžio ir degė palapinės; dėl dūmų 

kad buvo matyti deklaruota kas buvo padaryta: 



{4:21} kai todėl jie suvokia šių dalykų, jie 

buvo gerklės bijo, ir pamatyti taip pat priimančiosios ir Judas – į 

Paprastasis pasirengę kovoti, 

{4:22} jie pabėgo į žemę kiekvieną iš nepažįstamų žmonių. 

{4:23} tada Judas grįžo sugadinti palapines, kur jie 

Turiu daug aukso, sidabro ir mėlyna, šilko ir raudonos, ir 

jūros ir didžiųjų turtus. 

{4:24} po to jie grįžo namo, ir dainuojama daina, 

Padėkos, ir gyrė jus danguje: nes ji yra 

Geras, nes jo gailestingumas amžinai. 

{4:25} Taigi Izraelis turėjo didelį pristatymą tą pačią dieną. 

{4:26} dabar visi nepažįstamų žmonių, kurie jau atėjo ir 

sakė Lysias kas nutiko: 

{4:27}, kai jis išgirdo, kieno glumina ir 

nenori, nes nėra tokių dalykų kaip jis buvo 

padaryta pas Izraelis, nei tokių dalykų kaip karalius įsakė 

jam buvo būti perduoti. 

{4:28} ateinančiais metais, todėl po Lysias susirinko 

kartu šešiasdešimt tūkstančių pasirinkimas vyrų pėdos ir penkių 

tūkstančių raitelių armija, kad jis juos pavergti. 



{4:29} kad jie atėjo į Idumea, ir įkomponuoti į savo palapines 

ne Bethsura, ir Judas susitiko su dešimt tūkstančių vyrų. 

{4:30} ir Pamatęs kad galinga armija, jis girdi ir 

sakė, palaimintas esi tu, O Izraelio Gelbėtoją, kurie didst 
numalšinti 

stiprus žmogus į rankas tavo vergais smurto 

David ir gavest priimančiosios svetimų į rankas, 

Jonathan sūnus Saulius, ir jo armourbearer; 

{4:31} užsičiaupk šios armijos rankoje tavo tautos Izraelio, 

ir tegul bus glumina savo jėgą ir raitelių armija: 
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{4:32}, kad jie nėra drąsos, ir sukelti su 

drąsos jų stiprumo ir atkrenta, ir leiskite jiems drebėti ne 

jų sunaikinimas: 

{4:33} nublokštas juos kalaviju jų, kad patinka 

tau, ir tegul visi tie, kurie žino tavo vardas pagirti tave su 

Padėkos. 

{4:34}, jie prisijungė mūšis; ir ten buvo nu˛udyti į 

šeimininko Lysias apie penkis tūkstančius vyrų, dar prieš juos 

jie buvo nu˛udyti. 



{4:35} dabar kai Lysias pamačiau jo armijos įdėti skrydį, ir 

Judas' kareivių, ir kaip jie buvo pasiruošę vyriškumą 

arba gyventi, arba mirti drąsiai, išvyko į Antiochia, ir 

susirinko svetimi, ir padariusi įmonė 

jo kariuomenė daugiau, negu jis buvo, jis apibrėžė atvykti dar 
kartą į 

Judo. 

{4:36} tada sakė Judas ir jo broliai, Štai, mūsų 

priešai yra discomfited: praneškite mums eiti valyti ir 

skirti šventyklą. 

{4:37} po to visos priimančiosios surinkti save 

kartu, ir pakilti į kalno Sion. 

{4:38} ir pamatę šventovės dykuma, ir 

altoriaus garbinti, ir vartais sudegino, o krūmai auga 

kaip miško teismuose, arba vienoje iš kalnų, taip, 

ir kunigai nugriauta; 

{4:39} jie išsinuomoti savo drabužius, ir padarė didelę 

raudos ir mesti pelenų ant jų galvų, 

{4:40} ir nukrito butas su žeme, ant jų veidus, 

liepė žadintuvą su vamzdžiais ir garsiai link 



dangaus. 

{4:41} tada Judas skiriami tam tikri vyrai kovoti su 

tie, kurie buvo ir tvirtovė, kol jis buvo valomi ir 

šventyklą. 

{4:42} kad jis pasirinko kunigai nepriekaištingai pokalbį, 

pvz., turėjo malonumą įstatyme: 

{4:43} kurie valomos šventyklą ir ant pliko out, 

suteršė akmenys nešvarūs užsifiksuos. 

{4:44} ir kada kaip konsultuojami, ką daryti su į 

altoriaus całopaleń, kuris buvo garbinti; 

{4:45} jie galvojome, kad geriausiai traukti žemyn, kad ji turėtų 

būti priekaištų jiems, nes į pogańskie buvo suteršė jį: 

Kodėl jie ištraukė jį žemyn, 

{4:46} ir pasilaikė akmenis į kalną, į 

šventyklos patogioje vietoje, kol čia turėtų ateiti per 

pranašas ir parodyti, ką reikėtų daryti su jais. 

{4:47} jie užėmė visą akmenys pagal įstatymą 

ir pastatytas naujas altorius pagal pirmosios; 

{4:48} ir šventyklą, ir ką, 

buvo per šventyklą, ir šventas teismai. 



{4:49} jie taip pat padarė naują šventa laivai, ir į to 

šventyklos jie atnešė žvakidę, ir altoriaus aukos 

aukos, ir Smilkalai ir lentelės. 

{4:50} ir altoriaus jie Melisalapė medumėlė, ir 

žibintai, kuri buvo kai juos uždegti, Žvakidė, 

gali suteikti šviesos šventykla. 

{4:51} be to jie nustatydavo duonos ant stalo, ir 

paskirstyti vualiai, ir baigti visi darbai kuriuos jie 

pradėjo daryti. 

{4:52} dabar ant penkių-XX dieną devintojo 

mėnesį, kuris yra vadinamas šimto mėnesio Casleu, 

keturiasdešimt ir aštuntųjų metų, jos pakilo betimes ryte, 

{4:53} ir pasiūlė paaukoti pagal įstatymą dėl 

naujas altoriaus całopaleń, kuriuos jie atliko. 

{4:54} Žiūrėk, kas kartą, ir kas dieną į pogańskie buvo 

garbinti jį, net ir kad ji buvo skirta su dainomis, ir 

citherns, ir arfomis ir cimbolais. 

{4:55} tada visi žmonės nukrenta ant jų veidus, 

garbina ir giriasi dangaus, Dievo, kuris davė 

jiems geros sėkmės. 



{4:56} ir todėl jie laikomi altoriaus aštuoni pasakojimai 

dienų ir siūlomų całopaleń su džiaugsmu, ir 

paaukoti paaukoti išlaisvinimą ir pagyrimų. 

{4:57} jie taip pat decked priešakyje, šventyklos su 

kronų auksas ir skydai; ir vartai ir 

jie atnaujino ir pakartas durys jiems kolegijų. 

{4:58}, Taigi ten labai puikus džiaugsmu tarp į 

žmonės, kad pagonis priekaištų buvo padėta į sandėlį. 

{4:59} Be to Judas ir jo broliai su visa 

Izraelio tauta wyświęcony, kad dienų, 

pasišventimo aukuro patartina laikyti jų sezono metu, nuo 

kiekvienais metais iš aštuonių dienų, iš penkių ir 

mėnesio dvidešimtos dienos – į Casleu, su mirth linksmumas ir 
džiugesys. 

{4:60} tuo metu taip pat sodino ir statė iki kalno Sion 

su aukštos sienos ir bokštai stiprios ištisus apie tai, kad ne į 

Pagonių turėtų ateiti ir sutrypti, kaip jie padaryti 

prieš. 

{4:61} ir jie ten norite laikyti jį, įgula ir 

sustiprinta Bethsura Išsaugoti kad žmonės gali turėti 



apsaugos nuo Idumea. 

{5:1} dabar Kada Tautų ištisus apie tai girdėjau, kad į 

altorius buvo pastatytas ir šventovės neatnaujinami kaip 
anksčiau, jis 

jiems labai nepatiko. 

{5:2} kodėl jie manė, kad sunaikinti formavimo 

Jokūbas, kuris buvo tarp jų, ir po to jie pradėjo 

nužudyti ir sunaikinti žmonių. 

{5:3} tada Judas kovojo prieš Iz į vaikus 

Idumea ne Arabattine, nes jie apgulė Gael: ir jis 

davė puikių nuversti ir nesumažėjo jų drąsa, ir 

paėmė savo grobio. 

{5:4} taip pat prisiminė, kad vaikų traumų 

Pupelių, kurie buvo snare ir nusikalstamą veiką į žmones, 

nes jie nustatyti in laukti jų būdais. 

{5:5} jis negalite uždaryti juos, todėl bokštai, ir 

stovykla prieš juos, ir sunaikinti juos visiškai, ir 

sudeginti tą vietą su ugnimi bokštai, ir visa tai buvo 
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jame. 



{5:6} vėliau jis perėjo į vaikų 

Ammon, kur jis rado galingas galia, ir daug žmonių, 

su Timotheus jų kapitonas. 

{5:7}, jis kovojo daug mūšio su jais, kol ilgis 

jie buvo discomfited prieš jį; ir jis paauti juos. 

{5:8} ir kada jis pats Jazar, su miestų 

joms priklausančias, jis grįžo į Judo. 

{5:9} tada Tautų, kurios buvo surinktos Galaad 

patys kartu prieš izraeliečių, kurie buvo jų 

ketvirčius, į juos sunaikinti; bet jie pabėgo į tvirtovę 

Dathema. 

{5:10} ir išsiuntinėjo laiškus pas Judas ir jo broliai, ir 

Tautų, kurie yra aplinkui mus susirenka kartu 

prieš mus sunaikinti mus: 

{5:11} ir jie ruošiasi ateiti ir atsižvelgti į 

tvirtovės kurio mes yra pabėgo, Timotheus yra kapitonas 

savo šeimininko. 

{5:12} dabar todėl ir gelbėk mus nuo jų 

rankos, nes daugelis iš mūsų yra nužudyti: 

{5:13} taip, visi mūsų broliai, kurie buvo vietose 



Tobie yra nubaustas mirtimi: jų žmonos ir jų vaikai taip pat 

jie nunešė nelaisvę, ir kelio padengti savo daiktų; 

ir jie sunaikino ten apie tūkstantis vyrų. 

{5:14} o šiuos laiškus buvo dar skaityti, ir Štai, ten 

atėjo kiti pasiuntiniai iš Galilėjos savo drabužių nuoma, 

Kas pranešė apie tai i mintingą 

{5:15} ir sakė, jie Ptolemais ir Tyrus, ir 

Sidon, ir visoje Galilėjoje gentium, montuojami 

kartu su mumis mums vartoti. 

{5:16} dabar kai Judas ir žmonės išgirdo tai 

žodžiai, ten surinkti kartu, puikus kongregacija 

konsultuotis, ką jie turėtų daryti už savo brolius, kurie buvo 

problemų ir atakavo iš jų. 

{5:17} tada sakė Judas pas pasirinkti jo brolis Simonas 

tave iš vyrų, ir eiti ir pristatyti tavo broliai, kurie yra 

Galilei, aš ir mano brolis pateks į Jonathan į 

Galaad šalis. 

{5:18} kad jis paliko Juozapas Zakarijas, sūnus ir 

Azarias, žmonės, kapitonai likučiu priimančiosios 

Judėjoje ją išlaikyti. 



{5:19} pas kam jis davė įsakymų, pasakyti, priimti 

Jūs už šią žmonių, ir pamatyti, kad jūs padaryti ne karo 

prieš pagoniško iki laiko, kad mes vėl ateis. 

{5:20} dabar pas Simonas buvo suteikta trys tūkstančiai vyrų 

eiti į Galilei, ir pas Judą aštuoni tūkstančiai vyrų 

Galaad šalis. 

{5:21} tada išvyko į Galilėją, kur jis kovojo Simon 

daug mūšių su pagonių, taip, kad į pogańskie buvo 

įveikė jo. 

{5:22} ir jis juos pas vartų Ptolemais; 

ir ten buvo nu˛udyti pagonis apie tris tūkstančius 

vyrai, kurių grobio, jis paėmė. 

{5:23} ir tie, kurie buvo Galilėjoje, ir Arbattis, 

su savo žmonos ir vaikų, ir visa tai jie turėjo, 

paėmė jis toli su juo, ir atnešė juos į Judėjos su 

didelis džiaugsmas. 

{5:24} Judas Maccabeus taip pat ir broliu Jonathan 

perėjo Jordanija ir išvyko į trijų dienų kelionę į 

dykumoje, 

{5:25} kai jie susitiko su Nabathites, kurie atvyko 



pas juos tokiu būdu, taikus, ir papasakojo viską, ką 

tai įvyko jų broliai Galaad žemės: 

{5:26} ir tai kiek iš jų buvo shut up 

Bosora, ir Bosor, ir Alema, Casphor, saldainiu, ir 

Carnaim; Visi šie miestai yra stiprus ir didelis: 

{5:27} ir kad jie buvo uždaryti kitų miestų 

šalies Galaad, ir kad prieš rytoj jie 

buvo paskirtas pareikšti savo šeimininko nuo fortai, ir 

juos, ir sunaikinti juos visus į vieną dieną. 

{5:28} hereupon Judas ir jo šeimininko tapo staiga iš 

kaip dykumoje pas Bosora; ir kai jis 

laimėjo miesto, jis nužudė visi vyrai su krašto, 

kardas, ir paėmė savo grobio, ir sudegino miestą su ugnimi, 

{5:29}, iš kurios jis pašalintas iš nakties, ir nuėjo iki 

jis atvyko į tvirtovę. 

{5:30} ir betimes ryte jie atrodė, ir, 

Štai, ten buvo daugybę žmonių, turinčių kopėčios 

ir kitų variklių karo, imtis tvirtovė: jie 

puola juos. 

{5:31} kai Judas suprato, kad kova buvo 



prasidėjo, ir kad miesto verksmą pakilti į dangų, su 

trimitai ir didelį garsą, 

{5:32} jis tarė savo šeimininką, kova šią dieną savo 

broliai. 

{5:33}, jis išėjo už jų trys bendrovės, 

kurie jų trimitai skambėjo ir garsiai su malda. 

{5:34} tada priimančiosios Timotheus, žinant, kad jis buvo 

Maccabeus, pabėgo iš jo: kodėl jis paauti juos su tam 

Didžiosios skerdyklos; taip, kad ten buvo nužudyti iš jų tą pačią 
dieną 

apie aštuoni tūkstančiai vyrų. 

{5:35} tai padaryti, Judas kreipėsi panaikinti Maspha; ir vėlesni 

jis buvo užpultas jis paėmė ir nužudė visų vyrų 

ir gavo straipsnį iškasos ir ir sudegino jį su ugnimi. 

{5:36} iš ten jis atėjo ir paėmė Casphon, Asta, 

Bosor ir kitų Galaad šalies miestų. 

{5:37} po šių dalykų surinko Timotheus kita 

surengti ir stovykla su Raphon ne tik upelis. 

{5:38}, Judas siunčiami vyrai su įžvelgti šeimininko, kuris išvedė 

jam žodis, sakydamas:, visų tautų, kad aplinkui mus yra 



surinkta pas juos, net labai didelę kariuomenę. 

{5:39}, jis taip pat turi samdyti padėti jiems arabai ir 

jie turi įkomponuoti į savo palapines už upelis, pasirengę 

Ateik ir kovoti prieš tave. Kai šis Judas teko susitikti 
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juos. 

{5:40} tada Timotheus tarė savo šeimininką, kapitonai 

Kai Judas ir jo šeimininko eiti šalia upelis, jei jis praeina 

per pirma pas mus, mes ne turi būti pajėgus atlaikyti už 

jis galingai pirmenybė prieš mus: 

{5:41}, bet, jei jis bijo ir stovykla po upės, mes 

pas jį pereiti, ir dominuoti prieš jį. 

{5:42} dabar kai Judas buvo netoli upelis, jis sukelia 

rašto žinovai žmonių lieka iš upelis: pas kuriuos 

jis davė įsakymą, sakydamas:, nukentėti nė vienam žmogui likti 

į stovyklą, bet tegul visus ateiti į mūšį. 

{5:43}, išvyko pirmasis per pas juos, ir visi žmonės 

po jo: tada visi pagonių, kad įveikė prieš 

jo, mesti savo ginklų, ir pabėgo pas šventyklos, 

buvo Carnaim. 



{5:44}, bet jie paėmė miestą, ir sudegino šventyklos su 

visa tai buvo jame. Tokiu būdu buvo Carnaim silpnas, nei 

galėtų jie stovi bet jau prieš Judą. 

{5:45} tada Judas susirinko visi izraelitai, 

buvo į Galaad, šalį iš mažiausiai pas į 

didžiausias, net savo žmonai, savo vaikams ir savo daiktų, 

labai didelę kariuomenę, iki galo, jie gali ateiti į žemę 

Judo. 

{5:46} dabar, kada jie atėjo pas Ephron, (tai buvo per 

didelis miestas taip kaip jie turėtų vykti, labai gerai spirituoto) 

jie galėtų tapti ne iš to, ant dešinės rankos arba 

kairę, bet turi turi praeiti pro jo viduryje. 

{5:47} tada jie miesto uždaryti juos atlikti, ir nustojo 

iki vartų su akmenimis. 

{5:48} whereupon Judas siunčia pas juos įsiveržtų 

taip, sako, susisiekite su mumis per savo žemę eiti į mūsų 

savo šalyje, ir nė vienas atlieka bet skauda; Mes bus tik 

pėsčiomis Pro: čiausiasis jie atvers ne pas jį. 

{5:49} kodėl Judas liepė būti pareiškimas 



atliktas per priimančiosios, kad kiekvienas žmogus turi savo 
žingsnio 

palapinė toje vietoje, kur jis buvo. 

{5:50}, kareiviai įkomponuoti ir atakavo visas miestas 

tą dieną ir visi, kad naktį, iki ilgio miestas buvo 

pristatyti į savo rankas: 

{5:51} kas tada nužudė visi vyrai su krašto, 

kardas, rased miestą ir paėmė savo grobį, ir 

praėjo per miestą virš jų, kurie buvo nužudyti. 

{5:52} po tai jie nuėjo per Jordanija į Didžiojo 

Paprastasis prieš Bethsan. 

{5:53} ir Judas susirinko tie, kurie atėjo 

nugaros, ir ragino žmones visą kelią, iki 

jie atėjo į Judo žemę. 

{5:54}, jie pakilti į kalno Sion su džiaugsmu ir 

džiaugsmo, kai jie pasiūlė całopaleń, nes ne 

vienas iš jų buvo nužudyti, kol jie grįžo į taikos. 

{5:55} dabar kokiu laiku kaip Judas ir Jonathan buvo į 

Galaad žemės ir Simono brolį į Galilėjos iki 

Ptolemais, 



{5:56} Juozapas Zakarijas, ir Azarias, kapitonų sūnus 

kariauną, girdėjau, narsus veiksmai ir karingas darbais 

ką jie turėjo padaryti. 

{5:57} kodėl jie sakė, mums taip pat gauti mūsų pavadinimą, 

ir eiti kovoti prieš pagoniško, kurie yra aplinkui mus. 

{5:58} todėl, kai jie buvo suteikta nemokamai pas įgula 

Tai buvo su jais, jie nuėjo link Jamnia. 

{5:59} tada atėjo Gorgijo ir jo žmonės iš miesto į 

su jais kovoti. 

{5:60} ir todėl buvo, kad Juozapas ir Azaras buvo įdėti į 

skrydis ir dirbo pas Judo sienų: ir ten 

buvo nužudyti Izraelio tauta apie dvi dienos 

tūkstančių vyrų. 

{5:61} Taigi ten buvo didelis nuversti tarp į 

Izraelio vaikų, nes jie nebuvo paklusnus pas 

Judas ir jo broliai, bet maniau, padaryti kai kurie drąsuolis aktas. 

{5:62} šie vyrai atėjo ne iš sėklų, be to 

kurio ranka išvadavimo buvo duota Izraelis. 

{5:63} bet kai vyras Judas ir jo broliai buvo 

labai garsus visą Izraelį, ir visų akyse, 



pagonių, kur jų vardas buvo girdėję apie; 

{5:64} tiek kad žmonės susirinko pas juos 

su linksmai acclamations. 

{5:65} po to išėjo Judas savo broliais, ir 

kovojo prieš Iz link žemės vaikus, 

Pietų, kur jis pagelbos ir mestas Hebron, ir jos miestų, ir 

tvirtovė jį nugriovė ir sudegino jų bokštai 

ištisus apie tai. 

{5:66} iš ten jis pašalintas eiti į žemę, 

Filistinus, ir vyko per Samarijos. 

{5:67} tuo metu tam tikri kunigai, norėdamos parodyti jų 

Apdovanotas Narsos, mūšyje, buvo nužudyti, kad jie išėjo į kovą 

unadvisedly. 

{5:68} tiek Judas kreipėsi į Azotus žemės ir 

Filistinus, ir kai jis buvo nugriauta jų altorių, ir 

sudeginti savo raižyti atvaizdus su ugnimi, ir sugadina jų 

miestai, jis grįžo į Judo žemę. 

{6:1} apie tuo metu karalius per Antioch 

didelė šalis išgirdo, kad Elymais šalyje 

Persų buvo labai garsus už turtus, sidabras, miesto ir 



aukso; 

{6:2} ir kad nebuvo jame labai daug šventyklų, kurioje 

buvo dangos iš aukso, ir breastplates ir skydai, kuriuos 

Aleksandras, sūnus Pilypas, Makedonijos karalius, valdęs apie 

pirmą kartą tarp Grecians, paliko ten. 

{6:3} kodėl jis atėjo ir siekė atsižvelgti į miestą, ir 

sugadinti bet jis negalėjo, nes jie miesto, 

turėjęs įspėjimas 

{6:4} Rose iki prieš jį mūšyje: kad jis pabėgo, ir 

išvyko iš ten su didelis nusiminimas ir grįžo į 

Babilonas. 

{6:5} Be to ten atėjo tas, kuris davė jam naujieną 
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į Persiją, kad armijas, prieštarauja žemės 

Judo, buvo pateikti skrydžio: 

{6:6} ir kad Lysias, kurie išvyko atgal pirmasis su dideliu 

galia buvo važiuoti toli žydų; ir kad jie buvo 

pagaminti stiprų šarvai, ir galia, ir parduotuvės, iškasos, 

kuris jiems turėjo Dotarłeś armijas, kuriam jie turėjo 

sunaikinta: 



{6:7} taip pat kad jie turėjo traukti žemyn bjauru, 

jis buvo įkurtas ant altoriaus Jeruzalėje, ir kad 

jie turėjo kainavo apie šventyklą su aukštos sienos, kaip 

anksčiau, ir jo miesto Bethsura. 

{6:8} dabar kai karalius išgirsti šiuos žodžius, jis buvo 

apstulbino ir skausminga persikėlė: o jis jam nustatytas 

ant jo lovos, ir sumažėjo ligonių už kalno, nes jis nėra 

atsitiko jam, kaip jis atrodė. 

{6:9} ir ten tęsė jis po kelių dienų: jo sielvartas buvo 

vis daugiau ir daugiau, ir jis padarė abonementą, kad jis turėtų 

mirti. 

{6:10} kodėl jis pakvietė visus savo draugus ir pasakė: 

pas juos, miego dingo iš mano akių, ir mano širdis 

trūksta, labai atsargiai. 

{6:11} ir maniau, kad su savimi, į ką suspaudimas 

Aš ateiti ir kaip didelis potvynis kančias ar, kuriame 

Dabar aš! man buvo gausus ir mylimas mano valdžioje. 

{6:12}, bet dabar prisimenu blogybių, kad aš ne 

Jeruzalėje, ir kad laikiausi visų laivų aukso ir sidabro 

Tai buvo toje šalyje, ir griaus gyventojų 



Judo be priežasties. 

{6:13} aš suvokti todėl, kad tai sudarome 

rūpesčius yra ateis į mane, ir Štai, aš žuvo per 

didelį sielvartą strange Land. 

{6:14} tada jis vadinamas Pilypas, vienas iš jo draugų, kurie 

jis valdovu jo Karalystė, 

{6:15} ir davė jam karūną, ir jo mantija ir jo 

Signet, jis turėtų auklėti savo sūnų Antioch, tikslu ir 

maitina jį už Karalystę. 

{6:16}, karalius Antioch mirė ten, šimtai keturiasdešimt 

ir devynių metų. 

{6:17} dabar kai Lysias žinojo, kad karalius buvo miręs, jis 

jo sūnus, kuriems jis buvo iškeltas yra nustatyti Antioch 

Jaunas, karaliaus, vietoj jo, ir jo vardas jis pavadino Eupator. 

{6:18} apie tai kartas buvo užsičiaupk bokšte 

Izraelitai aplink apie šventyklą, ir visada siekė 

savo skausmą ir stiprinant pagonis. 

{6:19} kodėl Judas, papildydamas šį sunaikinti juos, 

vadinamas visiems žmonėms, kartu su jų gimimo dienos. 

{6:20} susirinko ir apgulė juos į 



šimtai ir 50 metų, ir jis padarė fotografiją stovai 

prieš juos, o kitų variklių. 

{6:21} bet kai kai kurie iš jų, kurie buvo oblężone gavo 

atgal, prie kurio prisijungė kai kurie bezbożnych vyrai iš Izraelio 

patys: 

{6:22} ir jie nuėjo pas karalių, ir pasakė, kiek laiko 

jis bus ere tu įvykdyti sprendimą ir atkeršyti už mūsų 

broliai? 

{6:23} mums buvo pasirengęs tarnauti tavo tėvas, ir tai 

kaip jis norėjo, kad mes, ir paklusti jo įsakymams; 

{6:24}, kurios priežastis jie mūsų tautos gimimo dienos, 

bokštas, ir yra svetimi mūsų: Be to, kaip daugelis iš mūsų, kaip 

jie galėtų šviesos jie nužudė, ir sugadina mūsų paveldėjimo. 

{6:25} nei jie ištiesiau savo rankas prieš 

mums tik, bet taip pat nuo jų sienų. 

{6:26} ir, Štai, tą dieną jie besieging bokštas 

Jeruzalėje, jį: šventovės taip pat ir Bethsura 

turi jie papildytu. 

{6:27} Taigi jei tu dost netrukdo jiems greitai, 

jie bus padaryti daugiau dalykų nei šie, nei tu būsi 



turėti galimybę valdyti juos. 

{6:28} dabar kai karalius tai išgirdo, jis buvo piktas, ir 

susirinko visi jo draugai, o kapitonai savo 

kariuomenė, ir tie, kurie buvo nemokamai arklių. 

{6:29} čia atėjo taip pat pas jį iš kitų karalysčių, 

ir iš salų jūros, juostų išnuomotą karių. 

{6:30}, kad jo kariuomenė buvo šimtą 

tūkstančių virėjus, ir dvidešimt tūkstančių raitelių ir du 

ir 30 dramblių darė mūšyje. 

{6:31} jie ėjo per Idumea ir įkomponuoti prieš 

Bethsura, kuriuos jie puola daug dienų, todėl varikliai 

karo; bet jie Bethsura išėjo, ir sudeginti juos 

su ugnimi, ir kovojo drąsiai. 

{6:32} į šį Judas pašalintas iš bokšto, ir 

įkomponuoti Bathzacharias, priešais karaliaus stovyklą. 

{6:33} ten auga labai anksti karalius žygiavo nuožmiai 

su savo šeimininko link Bathzacharias, kur padariau jo armijos 

juos pasirengę mūšis, ir skambėjo vamzdžiais. 

{6:34} ir iki galo jie gali išprovokuoti dramblius 

kovoti, jie shewed jų kraujo vynuogių ir 



Šilkmedžio. 

{6:35} Be to juos padalinti tarp žvėrių, 

armijos, ir kiekvienas dramblys jie paskirti tūkstančio 

vyrai, ginkluoti su paltai bei pašto ir šalmai iš žalvario 

jų vadovai; ir šalia to, kas žvėries buvo įšventintas į kunigus 

penki šimtai raitelių iš geriausių. 

{6:36} buvo paruošta progai: wheresoever 

Žvėris buvo, ir whithersoever žvėrys ėjo, jie nuėjo 

Be to, nė vienas išvyko jie iš jo. 

{6:37} ir ant žvėrys ten buvo stiprus bokštai 

medienos, kuri apima kiekvieną iš jų ir buvo greitai girt 

pas juos su įrenginiais: taip pat buvo kai kas du 

ir trisdešimt stiprių vyrų, kurie kovojo į juos, šalia, 

Indijos, kuris valdė jį. 

{6:38} kaip ir raitelių liekana, jie nustatyti jų 

apie šią pusę ir tą pusę dviejų dalių suteikti priimančiosios 

juos pasirašo ką reikia padaryti, ir buvo panaudoti viso 
apsuptyje 

gretas. 
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{6:39} dabar kai saulė spindi auksu skydai 

ir žalvario, kalnų glistered su juo, ir spindi kaip 

lempos ugnies. 

{6:40} Taigi dalis karaliaus kariuomenę išskirstyti po to 

aukštų kalnų ir slėnių žemiau jos dalies 

žygiavo saugiai ir tvarka. 

{6:41} Kodėl visa tai girdėjau triukšmą, jų 

daugybė, ir bendrovės, žygiavimas ir 

tarškantis pynės, buvo perkelta: kariuomenė buvo labai 

Puikus ir galingas. 

{6:42} tuomet Judo ir jo šeimininko priartėjo, ir įrašytas 

į mūšį, ir ten buvo nu˛udyti, king's army šešių 

šimtų žmonių. 

{6:43} Eleazar Novum City Center, surnamed Savaran, suvokti, 

vienas iš žvėrys, ginkluoti karaliaus pakinktai, buvo didesnis nei 

Visi kiti, ir darant prielaidą, kad karalius buvo jam, 

{6:44} įdėti save pavojus, iki galo, jis gali 

pristatyti savo tautą, ir gauti jį amžinai pavadinimą: 

{6:45} kodėl jis vyko į jį drąsiai per 

viduryje, mūšis, žudyti dešinėje ir dėl to 



paliko, taip, kad jos buvo padalintos iš jo abiejų pusių. 

{6:46}, padaryta, jis įsivėlė pagal dramblys, ir 

traukos jį ir nužudė jį: po to nukrito dramblys 

žemyn ant jo, ir ten mirė. 

{6:47} bet kai matome stiprumo žydų poilsio 

karalius ir jo pajėgos, smurto kreipėsi atokiau nuo 

juos. 

{6:48} tada karaliaus kariuomenę nuvyko į Jeruzalę, 

susitikti su jais, ir karaliaus pasistatė savo palapines su Judo, ir 

nuo kalno Sion. 

{6:49}, bet su tais, kurie buvo Bethsura jis padarė 

taikos: jie atėjo iš miesto, nes jie neturėjo 

valgis yra ištverti blokada, ji yra per metus poilsiui į 

žemė. 

{6:50} Taigi karalius paėmė Bethsura ir nustatyti su įgula ten 

ją išlaikyti. 

{6:51} kaip į šventyklą, jis apgulė jį po kelių dienų: 

ir nustatyti ten artilerijos sistemų ir priemonių, kad nekiltų 

Ugnis ir akmenys ir vienetų mesti smiginio ir kilpos. 

{6:52} o jie taip pat padarė varikliai nuo jų 



variklių, o juos laikė mūšis per ilgą laiką. 

{6:53} dar ne paskutinis, jų laivai be valgis, 

(kad jis septintųjų metų, ir jie Judėjoje, kurios buvo 

pristatomi iš pagonių, turėjo suvalgyti likučių, 

parduotuvės;) 

{6:54} ten buvo, bet nedaug liko šventyklą, nes 

badas nebuvo taip dominuoti prieš juos, kad jie buvo fain 

išsklaidyti patys, kiekvienas žmogus į savo vietą. 

{6:55} tuo metu Lysias girdėjau nuomonę, kad Pilypas, kuriam 

Antioch karalius, whiles jis gyveno, buvo paskirtas pareikšti 

iki jo sūnus Antioch, kad jis gali būti karaliumi, 

{6:56} buvo grąžintas iš Persijos ir žiniasklaida, ir 

Karaliaus priimančiosios, taip pat kurie buvo su juo, ir kad jis 
siekė 

imtis jam į reikalų sprendimą. 

{6:57} kodėl jis atėjo, kad visi skuba, ir sako, kad į 

karalius ir kapitonų priimančiosios ir bendrovės, mes 

skilimas per dieną, o mūsų valgis yra tik mažas ir vietos mes 

nustatyti apgulties pas yra stiprus, ir Karalystės reikalų guli 

į mus: 



{6:58} dabar todėl leiskite mums reikia susidraugauti su šių 
vyrų, 

ir sudaryti taiką su jais, ir su savo tauta; 

{6:59} ir paktas su jais, kad jie turi gyventi po 

jų įstatymai, kaip ir prieš: dėl to jos yra 

nepatiko, ir padaryti visus šiuos dalykus, nes mes 

panaikinti savo teisės aktus. 

{6:60}, karalių ir kunigaikščių buvo turinio: 

Todėl jis pasiuntė pas juos sudaryti taiką; ir jie 

jų priimti. 

{6:61} taip pat karalių ir kunigaikščių padarė priesaiką: 

jas: tada jie išėjo iš stipriai palaikykite. 

{6:62} tada karalius į kalnas Sionas; bet kada 

jis pamatė vietos stiprumą, jis sumušė savo priesaikos kad jis 

padarė ir davė įsakymą išgriauti sieną 

ištisus apie tai. 

{6:63} vėliau jis išvyko visi skuba, ir grįžo 

pas Antiochia, kur jis rado Philip esąs meistras, 

Miestas: kad jis kovojo prieš jį, ir paėmė miestą jėga. 

{7:1} iš šimto ir vienos ir 50 metų Demetrijaus 



nukrypo nuo Romos ir sugalvojo Seleucus sūnus 

keli vyrai pas miesto, ant jūros kranto, ir karaliavo ten. 

{7:2} ir kaip jis atvyko į rūmus, jo protėviai, 

Tai buvo, kad jo pajėgos ėmėsi Antioch ir Lysias, iki 

kad jie pas jį. 

{7:3} Taigi, kai jis žinojo, jis tarė: Leiskite man ne 

pamatyti jų veidus. 

{7:4}, šeimininko nužudė juos. Dabar kai Demetrijaus buvo 

pateiktas į sostą jo Karalystė, 

{7:5} ten atėjo pas jį visas blogis ir bezbożnych 

vyrai iš Izraelio, turintys Alcimus, kuris buvo norėdamos būti 
didelis 

kunigai, jų kapitonas: 

{7:6} ir jie kaltinami žmonių karalius, sakydamas: 

Judas ir jo broliai buvo nužudyti visi tavo draugai, ir važiuoti 

mus iš savo žemės. 

{7:7} dabar todėl siųsti tam žmogui, kuriam tu trustest, 

ir leiskite jam eiti ir pamatyti, kas havock, jis pavertė tarp 

mus, ir karaliaus žemę, ir tegul bausti juos su visais 

jiems, kad pagalba juos. 



{7:8} tada karalius pasirinko Bacchides, karalius, draugas 

Kas valdė po Tvano, ir buvo puikus žmogus, su 

Karalystė ir ištikimas karaliaus, 

{7:9} ir jam pasiuntė su kad blogis Alcimus, kuriems 

jis padarė vyriausiasis kunigas ir liepė, kad jis turėtų būti 

keršto izraelitų. 

{7:10} kad jie išvyko, ir atėjo su didelės galios 
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į Judėjos žemei, kur siuntė pasiuntinius į Judą 

ir jo broliai su taikiais žodžiai deceitfully. 

{7:11}, bet jie davė jokio dėmesio į savo žodžius; nes jie matė 

kad jie buvo ateina su didele galia. 

{7:12} tada nebuvo ten surinkti pas Alcimus ir 

Bacchides raštuose, reikalauti Teisingumo bendrovė. 

{7:13} dabar kad Assideans buvo pirmieji tarp į 

Izraelio, pareikštus taikos iš jų vaikai: 

{7:14} sakė jie, vienas, kad yra sėkla, kunigas 

Aaron yra ateiti su šios armijos, ir jis padarys mums nieko blogo. 

{7:15} taip kalbėjo jiems: taikiai, ir pažadėjo pas 

jų, sako, mes pirkti žalos nei jums, nei 



savo draugams. 

{7:16} o jie nepatikėjo: čiausiasis jis paėmė 

juos šešiasdešimt vyrų, ir nužudė juos per vieną dieną, pagal 

žodžiai, kuriuos jis rašė, 

{7:17} kūnas tavo šventųjų jie mesti, ir jų 

kraujo jie barsto apvali apie Jeruzalę, ir ten buvo 

nė vienas juos palaidoti. 

{7:18} kodėl baimės ir baimės iš jų krito ant visų 

žmonės, kurie sakė, nėra nei tiesa, nei 

teisumas jie turi skaldytų paktas 

ir priesaikos, kad jie padarė. 

{7:19} po to išimti Bacchides iš Jeruzalės, 

ir pasistatė savo palapines, Bezeth, kur jis išsiuntė ir priėmė 

Daugelis žmonių, turėjo paliko jį, ir tam, kad 

žmonės taip pat ir kai jis buvo nužudyti juos, jis išvijo juos į 

duobę. 

{7:20} tada padarė jis šalies į Alcimus, ir 

liko su juo galios iki pagalbos jį: todėl Bacchides teko į 

karalius. 

{7:21}, bet Alcimus teigė aukštos kunigystei. 



{7:22} ir pas jį visi ėmėsi tokių kaip neramus, 

žmonės, kurie, po to, kai jie įsigijo judėjai žemės į savo 

galia, padarė daug skauda Izraelyje. 

{7:23} dabar kai Judas pamatė visų blogybių, Alcimus 

ir jo bendrovė padarė tarp izraeliečių, net virš 

pagonių, 

{7:24} jis išėjo į visus Judo turas 

apie, ir paėmė keršto iš jų, kad turėjo sukilo nuo 

jam, taip kad jie durst nebereikės eiti pirmyn į šalį. 

{7:25} iš kitos pusės, kai Alcimus pamatė, kad Judas 

ir jo kompanija įsigijo viršutinės pusės, ir žinojo, kad 

jis negalėjo laikytis jų jėga, jis vėl nuėjo į 

karalius, ir pasakė visiems blogiausių iš jų, kad jis galėtų. 

{7:26} karalius siunčiama Samantha, vienas iš jo gerbiamą 

kunigaikščiai, žmogus, kuris pagimdė mirtinai nekenčia: Izraelis, 
su 

įsakymą sunaikinti žmonių. 

{7:27}, Samantha atvyko į Jeruzalę su didele jėga; 

ir siunčiami pas Judas ir jo broliai deceitfully su 

vartojamus žodžius, sakydamas: 



{7:28} Tebūnie karą tarp manęs ir tavęs; aš tai padarysiu 

yra keletas žmonių, kad aš gali pamatyti jus ramybėje. 

{7:29} atvyko todėl Judas, ir jie pasveikino vienas 

kitas taikiai. Čiausiasis priešų buvo pasirengę 

atimti Judas prievarta. 

{7:30} tai, į ką po to, kai ji buvo žinoma, kad Judas, su naminiu, 

kad jis atėjo pas jį su apgaulės būdu, jis buvo skausminga bijo 

jo, ir ne daugiau pamatyti jo veidą. 

{7:31} Samantha taip pat, kai jis pamatė, kad jo gynėjai buvo 

atrado, išėjo į kovą prieš Judą šalia 

Capharsalama: 

{7:32} jei ten buvo nu˛udyti Samantha 's pusės apie 

penkis tūkstančius vyrų, o likusios pabėgo į Dovydo miestą. 

{7:33} po to, kai tai vyko Samantha iki kalno Sion, ir 

ten išėjo iš šventovės tam tikrų žynių ir 

kai kurie žmonės, Norėdami pasveikinti jį taikiai, vyresnieji 

ir parodysiu jam deginamąją auką, kuris buvo pasiūlytas į 

karalius. 

{7:34} bet jis tyčiojosi, juos, ir juoktis, ir 

piktnaudžiaujama juos gėdingai, ir kalbėjo išdidžiai, 



{7:35} ir pažadėjo savo rūstybę, sakydamas, kad, išskyrus 
atvejus, kai Judas ir 

šeimininko dabar pristatytas į mano rankas, jei man teko 

vėl saugiai, aš bus įrašyti šie namai: ir kad jis 

išėjo puikus pyktis. 

{7:36} tada kunigai įrašytas, ir stovėjo prieš į 

altorius ir šventykla, verkti, ir sako: 

{7:37} tu, Viešpatie, didst pasirinkti šiuos namus galima 
pavadinti 

tavo vardas, ir turi būti maldos ir peticija už namą tavo 

žmonės: 

{7:38} būti atkeršyta apie šį žmogų ir jo šeimininko, ir leiskite 
jiems 

kardas rudenį: prisiminti savo blasphemies, ir kentėti 

jiems ne ilgiau ir toliau. 

{7:39}, Samantha išėjo iš Jeruzalės ir įkomponuoti savo 

palapinės, Bethhoron, kur yra priimančiosios iš Sirijos susitiko 
su juo. 

{7:40} bet Judas įkomponuoti Adasa su 3000 

vyrai, ir ten jis meldėsi, sakydamas: 

{7:41} Viešpatie, kai jie, buvo išsiųstas iš karalius 



Asirai, piktžodžiauja, tavo angelas išėjo, ir pagelbos ir mestas 

yra šimtai fourscore ir penki tūkstančiai iš jų. 

{7:42} vis tiek tu sunaikinti šią priimančiosios prieš mus šią 
dieną, 

kad poilsio gali žinoti, kad jis kalbėjo blasphemously 

prieš tavo šventyklą, ir teisti tu jį pagal savo 

blogio. 

{7:43} taip kad tryliktą dieną mėnesio Adar šeimininkai 

prisijungė mūšis: bet Samantha 's priimančiosios buvo 
discomfited, ir jis 

pats pirmasis buvo nužudyti mūšyje. 

{7:44} dabar, kai Samantha 's priimančiosios pamačiau, kad jis 
buvo nužudyti, 

jie mesti savo ginklų, ir pabėgo. 

{7:45} tada jie dirbo po jų per dieną kelionę, 

nuo Adasa pas Gazera, skambėjo žadintuvą po jas su 

jų trimitai. 
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{7:46} po to jie ėjo iš visų miestų 

Judo ištisus apie tai, ir uždaryti juos taip, kad jie sukasi 

atgal į juos, kad siekiama juos, buvo viskas nužudyti su į 



kardas, o ne vienas iš jų buvo paliktas. 

{7:47} po to jie paėmė savo grobį, ir auka, ir 

pagelbos ir mestas Nicanors galva ir dešinę ranką, kurią jis 

taip išdidžiai ištiesė, ir davė jiems, ir 

pakabinti juos Jeruzalės link. 

{7:48} dėl šios priežasties žmonės labai džiaugėsi, ir jie 

laikomi tą pačią dieną per dieną puikus džiaugsmo. 

{7:49} jie įšventintas išlaikyti kasmet šią dieną, be to 

Būdama trylikos Adar. 

{7:50} Taigi judėjai žemės buvo per mažai, o kitose. 

{8:1} dabar Judas girdėjau kad romėnai, kad jie 

buvo stiprus ir narsus vyrai, ir kaip būtų su meile 

priimti visus, kurie sujungti patys pas juos, ir kad yra 

lygos amity su visais, kad atėjo pas juos; 

{8:2} ir kad jie buvo vyrai puikus Apdovanotas Narsos. Jis buvo 
pasakyta 

jam taip pat, karų ir kilnus veiksmai, kurie jie padarė 

Galatams, ir kaip jie užkariavo jų, 

ir davė jiems pagal duoklė; 

{8:3} ir ką jie padarė Ispanija, šalyje 



laimėti kasyklų, sidabro ir aukso, kuris yra 

ten; 

{8:4} ir kad iš jų politika ir kantrybės jie turėjo 

atėmė visus vietos, nors jis buvo labai toli nuo jų; 

ir karalių, taip pat kad atėjo prieš juos nuo to 

tolimiausias dalį žemės, kol jie turėjo įveikė juos, 

ir atsižvelgiant į juos labai nuversti, kad likusi suteikia 

jiems duoklę kiekvienais metais: 

{8:5} šalia to, kaip jie buvo įveikė mūšyje 

Pilypas ir Persėjas, karalius, Citims, su kitais, 

pakelti save nuo jų, ir įveikė juos: 

{8:6} kaip didžiojo karaliaus Azijoje, Antioch, 

atėjo prieš juos mūšyje, turintys šimtas dvidešimt 

drambliai, su raiteliais, ir kovos vežimų ir labai didelis 

kariuomenė, buvo įveikė 

{8:7} ir kaip jie jį paėmė gyvas, ir covenanted, 

jis ir tokių kaip karaliavo po jo turėtų mokėti didelę duoklę, 

ir duoti įkaitus, ir tai, kas buvo susitarta, 

{8:8} ir šalis Indija, ir žiniasklaidos ir Lydia ir 

goodliest šalių, kurios jie paėmė jį, ir davė 



prie karaliaus Eumenes: 

{8:9} Be to, kaip buvo pasiryžusi į Grecians 

ateis ir juos sunaikinti; 

{8:10} ir kad jie, žinodamas jo siunčiami 

prieš juos tam tikro kapitonas, ir kovojant su jais nužudė 

Daugelis juos, ir atlikti toli belaisvių jų žmonos ir 

savo vaikus, juos sugadina ir užvaldė, 

savo žemių ir nugriovė savo twierdze, ir atnešė 

jie būtų jų tarnautojų iki šios dienos: 

{8:11} ji pasakė jam be to, kaip jie sunaikinti ir 

pareikštas pagal jų valdžia visas kitas karalijas ir salos 

kad bet kuriuo metu priešinosi 

{8:12}, bet su savo draugais ir tokių kaip remtis jais 

jie laikomi amity: ir kad nukariautų karalystes 

ir toli, ir arti, insomuch kaip visa tai išgirsti savo vardą 

bijojo, iš jų: 

{8:13} taip pat tai, kam jie padėtų Karalystę, 

tas karaliaus; ir kam dar kartą jie būtų, išstumia: 

Pagaliau, kad jie buvo labai išaukštino: 

{8:14} dar už visą tai nė vienas iš jų dėvėjo karūna arba buvo 



apsivilkę violetinė, tokiu būdu padidinamas: 

{8:15} be to, kaip jie padarė patys, 

Senato namą, kuriame sėdėjo trys šimtai dvidešimt vyrų 

Tarybos kasdien, visada konsultacijos žmonėms, galų gale 

jie gali būti gerai užsakyta: 

{8:16} ir kad jie padarė jų vyriausybės vienas 

kiekvienais metais, žmogus, kuris valdė visus savo šalyje, ir kad 

Visi buvo klusnus kad vienas, ir kad ten nebuvo nei 

pavydas, nei emmulation tarp jų. 

{8:17} į šiuos dalykus, Judas pasirinko 

Eupolemus sūnus Jonas, Accos, sūnus ir Jason, 

sūnus Eleazar Novum City Center, ir pasiuntė juos į Romą, kad 
lyga 

draugyst÷s ir konfederacija su jais, 

{8:18} ir intreat juos, kad jie būtų Jungo 

iš jų; nes jie pamatė, kad į Grecians Karalystė 

padarė engti Izraelis su servituto. 

{8:19} jie todėl nuvyko į Romą, kuris buvo per labai 

puiki kelionė, ir atėjo į Senato, kur jie kalbėjo 

ir pasakė. 



{8:20} Judas Maccabeus su jo broliais, o žmonės 

žydų, nusiuntė mus pas jus, kad yra konfederacija 

ir taiką su savimi, ir kad mums gali būti registruotas jūsų 

confederates ir draugai. 

{8:21}, tuo klausimu su malonumu romėnai gerai. 

{8:22} ir tai yra laiškas kopiją, Senato 

parašė atgal vėl lentelėse, žalvaris, ir siunčiami į Jeruzalę, 

kad ten jie gali turėti jų taikos atminimo ir 

konfederacija: 

{8, 23} geros sėkmės būti romėnai, ir žmonės 

žydų, jūra ir sausuma per amžius: kardas taip pat ir 

priešas būti toli nuo jų, 

{8:24} Jei pirmą kartą ateiti bet po romėnų karo ar 

bet kuris iš jų confederates visą savo Karalystę, 

{8:25} žydų tauta turi padėti jiems, kaip laikas, 

skiriami, su visa savo širdimi: 

{8:26} nei jie pateikia ką nors pas juos, 

karą nuo jų, arba pagalbos jiems valgis, ginklų, 

pinigų, arba laivai, nes ji davė atrodė gerai pas romėnai; 

bet jie saugo savo Sandorų neatsižvelgiant ką nors 



Todėl. 

{8:27} vienodai taip pat, jei karas atėjo pirmas ant 

Žydų tautos, romėnai padeda juos su visais 

jų širdis, pagal laiką skiriami juos: 

{8:28} nei valgis suteikia jiems, kad imtis 

dalis prieš juos, ar ginklus, ar pinigų, ar laivai, nes ji davė 
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atrodo gerai, kad romėnai; bet jie saugo savo 

paktas, ir kad be apgaulės. 

{8, 29} pagal šiuos straipsnius nebuvo romėnai padaryti per 

paktas su žydų tauta. 

{8:30} jei toliau bet kai viena šalis ar kitos 

turi galvoti patenkinti pridėti ar sumažinti bet ką, jie gali 

tai savo malonumais, o kokia prideda ar 

imtis toli ratifikuoja. 

{8:31} ir kaip neliesti blogis kad Demetrijaus daro į 

Žydai, mes rašė jam pasakyti, kodėl tu: 

pagaminta tavo jungą sunkiųjų ant mūsų draugai ir 
confederates, 

Žydai? 



{8:32} jei todėl jie skundžiasi daugiau tave, 

mes jiems teisingumą ir kovoti su tavimi iš jūros ir iš 

žemės. 

{9:1} Be to, kai Demetrijaus išgirdo ir Samantha 

ir jo šeimininko buvo nu˛udyti mūšis, jis pasiuntė Bacchides ir 

Alcimus į žemę Judo antrą kartą, o su 

juos vyriausiasis stiprumo šeimininko: 

{9:2} kurie išėjo Beje, veda į Galgala, 

ir įkomponuoti į savo palapines prieš Masaloth, kuris yra Arbela, 

ir po to, kai jis laimėjo, jie nužudė daug žmonių. 

{9:3} taip pat pirmas mėnesį į šimtą penkiasdešimt ir antra 

metų jie stovykla prieš Jeruzalės: 

{9:4}, iš kur jie pašalinami, ir nuvyko į Berea, 

dvidešimt tūkstančių virėjus su dviejų tūkstančių raitelių armija. 

{9:5} dabar Judas turėjo pasistatė savo palapines Eleasa ir trys 

tūkstančiai wyborowych vyrų su juo: 

{9:6} kas matyti daugybė įvairių kitų armijos jis taip 

Didysis buvo gerklės bijo; po to daugelis kuri perduodama 

patys iš kompiuterio, insomuch kaip absoliutus jų ne 

daugiau bet aštuonis šimtus vyrų. 



{9:7} kai Judas suprato, kad jo šeimininko slipt, 

ir kad mūšis paspaudus ant jo, jis buvo skausminga neramus 

proto ir daug sielvartauja, kad jis neturėjo laiko surinkti 

juos kartu. 

{9:8} vis pas juos, kad liko jis sako, tegul 

mums kyla ir eiti prieš savo priešų, jei gal mes 

galėtų kovoti su jais. 

{9:9}, bet jie dehorted jį, sakydamas: mes niekada neturi būti 

suteikta: Leiskite mums dabar gana išsaugoti mūsų gyvenime ir 
toliau veiksime 

grįžti su savo broliais, ir su jais kovoti: nes mes esame 

bet keli. 

{9:10} tada Judas tarė: neduok Dieve, kad man reikia padaryti, 
tai 

dalykas, ir bėgti nuo jų: jei mūsų laiko ateiti, susisiekite su 
mumis 

manfully mirti už mūsų brolių, ir leiskite mums ne dėmė mūsų 

garbės. 

{9:11} su priimančiosios Bacchides pašalintas iš 

savo palapines, ir stovėjo priešais juos, jų raitelių 

padalijama į dvi kariuomenės, ir jų slingers ir lankininkai 



vyksta prie priimančiosios ir jie žygiavo į foreward 

buvo stiprus vyrai. 

{9:12} kaip Bacchides, jis buvo dešinysis sparnas: taip 

priimančiosios dviejų dalių priartėjo, ir skambėjo jų trimitai. 

{9:13} jie taip pat iš Judas' pusėje, net jie skambėjo jų 

taip pat, vamzdžiais, kad žemė drebėti ne triukšmo, 

armijos, ir kova tęsėsi nuo ryto iki vakaro. 

{9:14} dabar, kai Judas suvokiama, Bacchides ir 

stiprumas, jo armija buvo dešinėje pusėje, jis paėmė su 

jam atsparių vyrų, 

{9:15} kas įveikė dešinysis sparnas, ir siekiama juos 

prie kalno Azotus. 

{9:16} bet kada jie kairiojo sparno pamatė, kad jie dėl to 

dešinysis sparnas buvo įveikė, jie tęsė Judo ir 

tie, kurie buvo su juo sunkiai kulnai iš paskos: 

{9:17} po to buvo gerklės kova, insomuch kaip 

Daugelis buvo nu˛udyti ant abiejų dalių. 

{9:18} Judas buvo nužudytas, o liekana pabėgo. 

{9:19} tada Jonathanas ir Simon paėmė Judas jų 

brolis, ir palaidotas jam savo tėvo kapo 



Modin. 

{9:20} be to jie bewailed jį, ir visas Izraelis padarė 

Puikus raudos jam, ir verkti daug dienų, sakydamas: 

{9:21} kaip narsus žmogus nukrito, kad pristatytas Izraelis! 

{9:22} dėl kitų dalykų, dėl Judo ir jo 

karai, ir kilnus veiksmai, kuriuos jis padarė, ir jo didybę, 

jie parašyti ne: jie buvo labai daug. 

{9:23} dabar po Judo mirties bloga pradėjo 

pasidengti galvas visi pakrančių Izraelio, ir ten 

kilo visos pvz kaustytomis kaltę. 

{9:24} Šiomis dienomis taip pat ten buvo labai didelis badas, 

dėl to kurio šalies sukilo ir ėjo su jais. 

{9:25} tada Bacchides pasirinko blogis vyrų ir padarė 

jų valdovai šalies. 

{9:26} ir jie padarė tyrimą ir ieškoti Judas' 

draugai, ir davė jiems pas Bacchides, kurie buvo 

keršto, ir jais naudojosi jūsų. 

{9:27} taip ten buvo didelis kančia Izraelyje, kaip 

tame tarpe nebuvo nuo to laiko, kad prana as buvo ne kartą 
matytas 



tarp jų. 

{9:28} dλl πios prieώasties visi Judo draugams atėjo kartu, ir 

tarė: Jonathan, 

{9:29} nuo tavo brolis Judas mirė, mes turime ne kaip vyras 

jam eiti pirmyn su mūsų priešų, ir Bacchides, ir 

prieš juos mūsų tautos, kurie priešininkus mums. 

{9:30} dabar todėl atrinkome tau Ši diena bus 

mūsų princas ir kapitonas generalinio direktoriaus, kad tu 
galima kovoti 

mūsų kovų. 

{9:31} Šis Jonathan paėmė jam valdymo 

kad laiku, ir vietoj jo brolis Judo rastis. 

{9:32} bet kada Bacchides gat žinių, jis 

paprašė už jį nužudyti 
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{9:33} tada Jonathanas ir jo brolis Simonas, ir visa tai 

buvo su juo, suvokti, kad pabėgo į dykumą 

Thecoe, ir įkomponuoti į savo palapines iš vandens telkinio 

Asphar. 

{9:34}, kai Bacchides suprantama, jis priėjo prie 



į Jordaniją su savo šeimininko po Sabato dieną. 

{9:35} dabar Jonathan atsiuntė jo brolis Jonas, kapitonas 

žmonių, girdi jo draugai Nabathites, kad jie 

gali išeiti su jais jų vežimą, kuris buvo daug. 

{9:36}, bet Jambri vaikai išėjo iš Medaba, 

ir paėmė John, ir visiems, kad jis buvo, ir nuėjo savo keliu su 

ji. 

{9:37} po tai word į Jonathanas ir Simon jo 

brolis, kad Jambri vaikai sukūrė puikią santuoką, 

ir augino nuotaka iš Nadabatha su dideliu 

mokyti, kaip vieną iš puikių kunigaikščių dukra 

Chanaan. 

{9:38} todėl jie atsimena savo brolį Joną ir 

atėjo ir neslėpė save pagal paslėptas, ir 

kalnas: 

{9:39} pakėlęs savo akis, ir atrodė, ir, 

Štai, ten buvo daug triukšmo ir puikus vežimėlis: o 

Pirmyn, atėjo jaunikis ir jo draugai ir broliai, prie 

jais susitikti su būgnai ir priemonių musick, ir 

daug ginklų. 



{9:40} tada Jonathanas ir tie, kurie buvo su juo wstał 

prieš juos iš tos vietos, kur jie gulėjo pasala, ir 

pagaminti skerdimo jų tokių rūšiuojant, tiek nukrito žemyn 

miręs ir liekana pabėgo į kalną, ir jie buvo 

visus savo grobio. 

{9:41} taip buvo santuokos virto gedulo, ir 

savo melodiją į raudos triukšmo. 

{9:42} Todėl, kai jie buvo atkeršyta visiškai kraujo jų 

brolis, kreipėsi vėl į Jordanija marsh. 

{9:43} dabar kai Bacchides išgirdo tinkamumui, jis atėjo į 

šeštadienį pas Jordanija bankai su didele galia. 

{9:44} tada Jonathan pasakė savo įmonę, leiskite mums eiti 

dabar ir kovoti už savo gyvenimą, už jį chrzczę ne pas mus 

dieną, kaip ir anksčiau: 

{9:45}, Štai, kova yra prieš mus ir už mūsų, 

ir Jordanija vandens šią pusę ir tą pusę, marsh 

taip pat ir medienos, nei yra, ten vietoje mums jį panaikinti. 

{9:46} kodėl verkti jūs dabar pas dangaus, kad būtumėte 

pristatomi iš priešų rankos. 

{9:47}, kad jie prisijungė mūšio ir Jonathan 



atgal ištiesė ranką ir nužudė Bacchides, bet jis pasuko 

atgal iš jo. 

{9:48} tada Jonathanas ir tie, kurie buvo su juo leapt 

į Jordan, ir plaukė per pas kitas bankas: čiausiasis 

kita ne przeprawił Jordanija pas juos. 

{9:49} Taigi buvo nu˛udyti, Bacchides kelio pusėje tą pačią dieną 

apie tūkstantis vyrų. 

{9:50} vėliau grąžinti Bacchides į Jeruzalę ir 

suremontuotas, labai cituoja Judėjoje; forto Džerikas, ir 

Emmaus, ir Bethhoron, ir betelio ir Thamnatha, 

Pharathoni ir Taphon, tai jis sustiprinti aukštos 

sienos, vartai ir barų. 

{9:51} ir juose jis pastatė įgula, kad jie galėtų 

dirbti blogis Izraelis. 

{9:52}, jis taip pat spirituoto miestas Bethsura, ir Gazera, 

ir bokšto, ir įdėti jėgų, ir teikimas 

valgis. 

{9:53} Be to, jis buvo vyriausiasis vyrų sūnūs, 

Ispaniją padirbę įkaitus, ir įdėti juos į bent 

Jeruzalė turi būti nuolat. 



{9:54} be to, kad šimtus penkiasdešimt ir trečius metus, – 

antrojo mėnesio, Alcimus įsakė, kad sienos dėl 

vidinio audito šventovės turėtų būti taip traukiama žemyn; jis 

taip pat darbų pranašų nugriauta 

{9:55} ir pradėjo traukti žemyn, net tuo metu 

buvo Alcimus kentėjo, ir jo enterprizes trukdo: jo 

burnos buvo sustabdytas, ir jis buvo priimtas su paralyžiumi, 
taip, kad 

jis gali ne daugiau kalbėti bet ką, nei duoti užsakymą 

dėl savo namuose. 

{9:56}, Alcimus mirė tuo metu su didelę kančią. 

{9:57} dabar kai Bacchides pamačiau, kad Alcimus buvo miręs, 

jis grįžo į king: o Judo žemės buvo 

dvejus metus poilsio. 

{9:58} tada visi bezbożnych vyrai nusprendė Taryba, sakydamas: 

Ir Štai, Jonathanas ir jo kompanija gali laisvai, ir gyventi 

be priežiūros: dabar Taigi mes atneš Bacchides čia, 

kurie turi imti juos visus į vieną naktį. 

{9:59} kad jie išvyko ir konsultuotis su juo. 

{9:60}, tada jis pašalintas, ir atėjo su didelę kariuomenę, ir 



išsiuntinėjo laiškus slaptai jo šalininkų Judėjoje, kad jie turėtų 

Jonathan, ir tų, kurie buvo su juo: čiausiasis jie 

negalėtų būti, nes jų gynėjas buvo žinoma pas juos. 

{9:61} kodėl jie paėmė iš šalies vyrų 

kurios buvo autorių, kad blogis, apie penkiasdešimt žmonių, ir 

nužudė juos. 

{9:62} po to Jonathan, ir Simonas, ir jie, 

buvo su juo, turime jiems kelio Bethbasi, kuris yra į 

dykumoje, ir jie pataisyti jų šaltinius, ir pagerinti 

ji stipri. 

{9:63} tai, į ką kai Bacchides žinojau, jis surinko 

kartu visi jo priimančiosios, ir išsiuntė word į juos, buvo 

Judo. 

{9:64}, tada jis išėjo ir apgulė prieš Bethbasi; ir 

jie kovojo prieš jį ilgą laiką ir pagaminti varikliai 

karo. 

{9:65}, bet Jonathan kairėje jo brolis Simonas mieste, ir 

išėjo pats į šalį, o su tam tikra 

numeris išėjo jis. 

{9:66} ir jis pagelbos ir mestas Odonarkes ir jo broliai, ir 



vaikai Phasiron savo palapinėje. 
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{9:67} ir kada jis pradėjo nužudė juos, ir atėjo 

su savo jėgomis, Simon ir jo kompanija išvyko iš to 

miestas, ir sudegė variklis, karo, 

{9:68} ir kovojo su Bacchides, kuris buvo 

įveikė juos ir jie kenčia, jam skauda: jo 

advokatas ir gimdyvę buvo veltui. 

{9:69} kodėl jis buvo labai rozgniewali blogis vyrams 

tai suteikė jam advokatas atvykti į šalį, nes 

jis nužudė daugelį iš jų, ir apibrėžė sugrįžti į savo 

šalyje. 

{9:70} patvirtindami kai Jonathan žinojo, jis siunčiamas 

ambasadorių pas jį, kad galų gale jis turėtų sudaryti taiką 

su juo, ir pristatyti juos kaliniai. 

{9:71} tai, į ką jis priimtas, ir padarė pagal jo 

reikalavimus, ir pa˛adėjo jam, kad jis niekada padaryti jį 

pakenkti visas savo gyvenimo dienas. 

{9:72} kai todėl jis buvo atkurtas pas jį į 

kaliniai, jis ėmėsi kažkada iš žemės 



Judo, jis grįžo ir nuėjo savo kelią į savo žemę, 

nė vienas atėjo jis daugiau į savo sienų. 

{9:73} Taigi kardas nustojo iš Izraelio: bet Jonathan 

gyveno kartą Machmas, ir pradėjo valdyti žmonių; ir jis 

sunaikinta bezbożnych vyrų iš Izraelio. 

{10:1}, šimtai ir šešiasdešimtosios metų Aleksandras, sūnus 

Antioch, surnamed Epifanas, nuėjo ir paėmė 

Ptolemais: žmonių gavo jam priemonėmis 

kurio jis karaliavo ten, 

{10:2} dabar kai karaliaus Demetrijaus išgirdo, jis 

susirinko daugiau kaip didelę kariuomenę, o išėjo 

prieš jį kovoti. 

{10:3} Be to Demetrijaus išsiųsti pas Jonathan 

su meilės žodžiais, taip kaip jis padidintas jam. 

{10:4}, sakė jis, leiskite mums pirmiausia sudaryti taiką su juo, 

anksčiau jis prisijungti su Aleksandru prieš mus: 

{10:5} Else jis prisimins visų blogybių, kad mes turime 

padaryti prieš jį, ir nuo savo brolių ir savo tautą. 

{10:6} kodėl jis davė jam rinkti 

kartu priimančiosios, ir teikti ginklų, kad jis gali padėti 



jį mūšyje: jis liepė taip pat kad įkaitus, 

buvo bokšto turėtų pristatyti jį. 

{10:7} tada Jonathan atvyko į Jeruzalę, ir skaityti, 

raidės žiūrovų visų žmonių ir iš jų, kad 

buvo bokšto: 

{10:8} kurie buvo gerklės bijo, kai jie išgirdo, kad 

karalius davė jam rinkti kartu su pagrindinio kompiuterio. 

{10:9}, o jos bokštas pristatytas jų 

įkaitus pas Jonathan, ir jis išgelbėjo juos pas savo 

tėvai. 

{10:10} tai padaryti, Jonathan pats apsigyveno mieste Jeruzalė, 

ir pradėjo statyti ir remontuoti miesto. 

{10:11} ir jis liepė pastatyti darbininkai, 

sienos ir kalnas Sionas ir apie su kvadratinių akmenys 

įtvirtinimų; ir jie tai padarė. 

{10:12} tada svetimi, kurie buvo pagal tvirtovių 

kurioje Bacchides pastatė, pabėgo; 

{10:13} tiek kaip kiekvienas žmogus liko savo vietoje, ir buvo 

į savo šalį. 

{10:14} tik esant Bethsura tikri, kad tie, kurie turėjo 



paliko dar liko įstatymų ir įsakymų: dėl 

Tai buvo jų prieglobsčio vietą. 

{10:15} dabar Kada karalius Aleksandras išgirdo, ką 

žada Demetrijaus pasiuntė pas Jonathan: kai tiesa jis grubesnis. 

pasakė jam kovas ir kilnus, aktus, jis ir jo 

broliai turėjo padaryti, ir skausmas, kad jie turėjo išgyveno, 

{10:16} sakė jis, mes rasti tokią kitam žmogui? dabar 

Todėl mes bus padaryti jį savo draugu ir konfederatų. 

{10:17} tai jis parašė laišką, ir pasiuntė jį pas jį, 

pagal šiuos žodžius, sakydamas: 

{10:18} King Alexander jo brolis Jonathanas siunčia 

Sveikinimas: 

{10:19} mes girdėjote apie tave, kad tu esi vyras 

neįtikėtina galia, ir patenkinti mūsų draugas. 

{10:20} kodėl dabar šią dieną, mes tave bus įšventinti į 

vyriausiasis kunigas tavo tautos, vadinama karaliaus draugas; 

(ir therewithal jis pasiuntė jį purpurine skraiste ir vainikas 

aukso:) ir reikalauja tave dalyvauti mūsų konkurse, ir išlaikyti 
draugystę 

su mumis. 



{10:21} tiek septintą mėnesį, ir šimtai ir 

60 metų, į Palapinių šventė, Jonathanas įdėti į 

Šventoji skraistės, susirinko jėgų ir pateikė 

daug šarvai. 

{10:22} patvirtindami kai Demetrijaus išgirdo, jis buvo labai 

Atsiprašau, ir pasakė, 

{10:23} ką mes padarėme, kad Aleksandras davė 

neleido mums priimant amity su žydų stiprinti 

pats? 

{10:24} aš taip pat parašyti pas juos žodžiai 

skatinimas, ir pažadą juos dignities ir dovanų, kad aš 

gali prireikti jų pagalbos. 

{10:25} jis išsiuntė pas juos todėl šiuo klausimu: karalius 

Demetrijaus pas žydus žmonės siunčia sveikinimą: 

{10:26} kadangi jūs nuolat paktas su mumis, ir 

tęsiasi mūsų draugystė, negali prisijungti prie save su mūsų 

priešų, mes girdėjote tinkamumui, ir džiaugiamės. 

{10:27} kodėl dabar toliau, jūs vis dar būti ištikimas 

pas mus, ir mes gerai zaplata jums už tai, ką jūs 

tai mūsų vardu, 



{10:28} ir bus suteikti jums daug imunitetas, ir suteikti 

atlygių. 

{10:29} ir dabar jums, nemokamai ir jūsų labui aš 

išleisti visus žydus, iš atminties, ir muitinės 

druska, ir nuo karūnos mokesčių, 
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{10:30} ir nuo to, kuris appertaineth pas mane 

už trečią dalį arba sėklos ir vaisiai pusėje 

medžių, aš paleisti jį nuo šios dienos atgal, taip, kad jie turi 

negalima vartoti Judo žemės, nei iš trijų 

vyriausybės, kurių dedama thereunto iš šalies 

Samarijos ir Galilėjos, nuo šios dienos atgal, amžinai. 

{10:31} tegul Jeruzalė taip pat būti šventa ir laisvi, su 

sienų, tiek nuo dešimtosios ir duoklė. 

{10:32} ir kaip bokštas, kuris yra Jeruzalėje, aš 

derlius iki institucija per jį, ir suteikti vyriausiojo kunigo, kad jis 

jis gali nustatyti tokių vyrų kaip jis pasirenka laikyti jį. 

{10:33} Be to laisvai nustatyti laisvai kiekvienas, 

Žydai, kurie buvo atliktas nelaisvę Judėjos žemės į 



bet dalis mano Karalystė, ir aš, kad mano pareigūnų 
kompetenciją 

net iš jų galvijai duoklė. 

{10:34} Be to aš, visas šventes, ir 

szabaty, ir Naujieji palydovai, ir iškilmingai dienų ir trijų 

dienas prieš ir tris dienas po šventę 

būti visų imunitetą ir laisvės visiems žydams mano Karalystė. 

{10:35} taip pat nė vienas žmogus turi teisę kištis su 

ar kibti prie bet kurio iš jų į bet kokį klausimą. 

{10:36} aš toliau, kad ten mokosi tarp į 

Karaliaus pajėgas apie trisdešimt tūkstančių vyrų žydų, pas 

Kam teikiama darbo užmokesčio, kurios belongeth visiems 
karaliaus jėgų. 

{10:37} ir juos kai jie perkeliami į karaliaus 

twierdze, iš kurių taip pat kai nustatomas per reikalus 

Karalystės, kurios yra pasitikėjimo: ir taip, kad jų 

prižiūrėtojai ir valdytojai būti patys, kad jie gyvena 

po savo įstatymus, net kaip karalius įsakė 

Judo žemės. 

{10:38} ir dėl trijų vyriausybių, kurios yra 

įtraukė į Judo šalies Samarijos, tegul bus 



sujungta su Judo, kad jie gali būti skaičiuojamas pagal 

vienas, taip pat privalo paklusti kitai institucijai kaip vyriausiasis 
kunigas. 

{10:39} kaip ir Ptolemais, ir su ja susijusiam, žemės 

Aš suteikti jai kaip dovana į šventyklą Jeruzalėje, su 

reikia Gebenimas šventovės. 

{10:40} Be to duodu kiekvienais metais penkiolika tūkstančių 

šekelių sidabro nuo karaliaus paskyrų iš vietų 

tybei. 

{10:41} ir visi gausumas, kurios pareigūnai kreipiamas 

ne kaip ir laikas, nuo šiol teikiama 

link šventyklos kūrinių. 

{10:42} ir šalia to, penkis tūkstančius šekelių, 

Sidabras, kuris buvo šventykla, naudojamų 

sąskaitas kiekvienais metais, net tai, kas turi būti 

išleistas, nes jie susijusiam su į kunigus, kad ministras. 

{10:43} ir kas jie būtų, bėgti pas šventykla 

Jeruzalėje, arba galima per laisves, yra 

įsiskolinusių pas karalių ar už bet kurį kitą klausimą, leiskite 
jiems būti 

laisvė, ir visi, kad jie turi savo sferą. 



{10:44} pastato taip pat ir remonto darbų 

šventovės Gebenimas pateikiama apie karaliaus 

sąskaitų. 

{10:45} taip ir sienos statybos 

Jeruzalės ir jos ištisus spiritavimo apie Gebenimas 

turi būti nurodomos nuo karaliaus paskyrų, taip pat į 

pastato sienos Judėjoje. 

{10:46} dabar kai Jonathan ir žmonės išgirdo tai 

žodžiai, jie davė ne kredito jiems, nei gavo 

nes jie prisiminė didelis blogis, kad jis padarė 

Izraelis; nes jis kenčia jas labai skauda. 

{10:47}, bet su Aleksandro jie buvo gėriuosi, 

nes jis buvo pirmasis, kuris nuoširdžiai ragino tiesa taikos su 

juos, ir jie visada buvo konfederatų su juo. 

{10:48} tada susirinko didelis Aleksandro pajėgų, ir 

būsime priešais Demetrijaus. 

{10:49} ir po du karaliai įstojus į karą, 

Demetrijaus priimančiosios pabėgo: bet Aleksandras po po jo, ir 

vyravo prieš juos. 

{10:50} ir jis toliau labai skauda iki mūšio su 



Saulė atėjo: ir tą dieną buvo Demetrijaus nužudyti. 

{10:51} po to Aleksandras siunčiami ambasadoriai 

Ptolemee karalius Egipto pranešimą šiuo klausimu: 

{10:52} nes atėjau dar kartą, kad mano Karalystė, ir 

Esu nustatyti mano galimi sostą, ir Dotarłeś į 

valdžia ir nuverstas Demetrijaus, ir praėjo mūsų 

šalyje; 

{10:53}, kai aš prisijungė kova su juo, ir jis ir 

šeimininko buvo įveikė mūsų, kad mes sėdėti sosto 

jo Karalystė: 

{10:54} dabar todėl leiskite mums padaryti amity lyga 

kartu, ir man dabar tavo dukra žmona: ir aš 

būti tavo sūnus, ir duos tiek tau, tiek jai kaip 

pagal tavo orumas. 

{10:55} tada Ptolemee karalius davė atsakymą, sakydamas: 

Laiminga būti ta diena, kurioje tu didst grįžti į žemę 

tavo tėvai, ir satest į savo Karalystės sostą. 

{10:56} ir dabar man daryti su tavimi, nes tu padarei parašyta: 

susitikti su manimi todėl Ptolemais, kad mes galime pamatyti 
vieną 



kitą; nes aš tuoktis mano dukra tau pagal 

tavo noras. 

{10:57}, Ptolemee su savo dukra išvyko iš Egipto 

Kleopatra, ir jie atėjo pas Ptolemais į šimtas 

šešiasdešimt ir antrųjų metų: 

{10:58} kai karalius Aleksandras susitikimo su juo, jis davė 

pas jį jo dukra Kleopatra, ir šventė ją 

Ptolemais santuokos su šlove, nes 

karalių yra. 

{10:59} dabar Aleksandro buvo parašyta: Jonathan, 

kad jis turėtų ateiti ir susitikti su juo. 

{10:60} kuris tuoj po to garbingai atiteko Ptolemais, 

kur jis susitiko du karalių, ir davė jiems ir jų draugams 

sidabro ir aukso, ir daug dovanų ir rasti naudai 

jų akyse. 

{10:61} tuo metu tam tikros pestilent bičiuliai, Izraelio, 

vyrų blogis gyvenime, surinkti save prieš jį, kad 
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kaltina jį: bet karalius klausytis jų. 

{10:62} taip daugiau nei tai, karalius įsakė priimti 



nuo jo drabužių ir aprengti jį violetine spalva: ir jie tai padarė. 

{10:63} ir jis padarė jį sėdi pats ir pasakė: į jo 

kunigaikščiai, eiti su juo į miestą tarp ir padaryti 

paskelbimo, kad nė vienas žmogus skundžiasi prieš jį, bet 

klausimas, ir kad niekas sunku jam, bet kokiu būdu 

priežastis. 

{10:64} dabar, kai jo kaltintojams pamačiau, kad jis buvo 
pagerbtas 

pagal paskelbimo, ir aprengti, violetinė, jie 

pabėgo visi. 

{10:65}, Taigi karalius jam garbės, ir parašė jam tarp 

jo vyriausiasis draugai, ir padarė jį kunigaikštis, ir dalyvis nuo jo 

valdžia. 

{10:66} po to Jonathan sugrįžo į Jeruzalę su 

taika ir džiaugsmas. 

{10:67} Be to, dėl; šimtai threescore ir penktoji 

metų atėjo sūnus Demetrijaus Demetrijaus iš Kretos į į 

jo tėvo žemėje: 

{10:68} patvirtindami kai Aleksandro išgirsti pasakyti, jis buvo 

Atsiprašome teisę, ir grąžintas į Antiochiją. 



{10:69} tada Demetrijaus užsakymus Apollonius, gubernatoriaus 

iš jo generalinis Celosyria, kuris surinko didelę kariuomenę, 

stovyklavo Jamnia ir siunčia pas Jonathan aukštos 

kunigas, sakydamas: 

{10:70} tu tik liftest iki save prieš mus, ir aš 

juoktis su panieka tavo labui, ir priekaištavo: ir kodėl dost 

tu vaunt tavo galią prieš mus kalnuose? 

{10:71} dabar, jei tu trustest tikėsi savo 

stiprumo, nusileisti į mus į paprasto lauką, o ten tegul 

mums išbandyti šį klausimą kartu: su manimi yra galia, 

miestai. 

{10:72} paklausti ir sužinoti, kas aš esu, ir kiti, kurie imasi mūsų 

dalis, ir jie pasakysiu tau, kad tavo koja nėra, kad 

skrydžio į savo žemę. 

{10:73} kodėl dabar tu negali būti nebegali vykdyti, 

raitelių ir taip didelės galios, paprasto, kur nėra nei 

akmuo nei su akmenukais, nei vieta bėgti pas. 

{10:74} tiek kai Jonathan išgirsti šiuos žodžius, 

Apollonius, jis buvo perkeltas į jo protą ir pasirinkę dešimt 

tūkstančių vyrų, jis išėjo iš Jeruzalės, kur Simon jo 



brolis susitiko su juo, jam padėti. 

{10:75} ir jis pasistatė savo palapines su Jafy: bet; jie 

apie Jafy laikyti jį iš miesto, nes Apollonius yra 

įgula ten. 

{10:76} tada Jonathan apgulė pas ji: o jie 

miesto tegul baimės: ir taip, Jonathan laimėjo Jafy. 

{10:77} patvirtindami kai Apollonius išgirdo, jis paėmė tris 

tūkstančių raitelių armija, su didelę kariuomenę, virėjus, ir 
nuėjo 

Azotus kaip viena kad nukeliavo, ir therewithal jį patraukė 

atgal į lyguma. nes jis daug 

raitelių, kuriems jis įdėti savo pasitikėjimą. 

{10:78} tada Jonathan po paskui jį į Azotus, 

kur armijos prisijungė mūšio. 

{10:79} dabar Apollonius paliko tūkstančio raitelių iš 

pasala. 

{10:80} ir Jonathan žinojo, jog yra 

ambushment už jį; nes jie turėjo supo jo 

priimančiosios ir mesti smiginio į žmones, nuo ryto iki vakaro. 

{10:81}, bet žmonės sustojo, Jonathan turėjo 



liepė jiems: ir todėl priešų arkliai buvo pavargęs. 

{10:82} tada išvedė Simon šeimininko, ir nustatyti jų 

prieš virėjus, (už su raitelių buvo išleistą) kas 

buvo įveikė jį ir pabėgo. 

{10:83} ir raitelių taip pat, yra išsimėtę per lauką, 

pabėgo į Azotus, ir nuvyko į Bethdagon, jų dievaitis 

šventykla, saugos. 

{10:84}, bet Jonathan nustatyti gaisro Azotus ir miestai 

apvalios, apie jį ir paėmė savo grobio; ir šventykla 

Dagon, su tais, kurie buvo pabėgo į jį, jis sudegino su ugnimi. 

{10:85} Taigi buvo sudegino ir nužudyti su kardas 

beveik aštuoni tūkstančiai vyrų. 

{10:86} ir Jonathan pašalinti savo šeimininką, ir 

būsime nuo Ascalon, kur miesto vyrai atėjo 

atgal, ir susitiko su juo su Didžiosios pompastika. 

{10:87}, po to, kai jis grąžintas, Jonathanas ir jo šeimininko pas 

Jeruzalė, turintys bet kokį grobį. 

{10:88} dabar kai karalius Aleksandras išgirdo šiuos dalykus, 

jis pagerbtas Jonathan dar daugiau. 

{10:89} ir išsiuntė jį sagtis aukso, naudoti, turi būti 



atsižvelgiant į tokių kaip yra karaliaus kraujo: davė jam taip pat 

Accaron su pasieniuose jų turėjimas. 

{11:1} ir, Egipto karaliaus, susirinko labai 

šeimininką, pavyzdžiui, smėlio, kad lieth ant jūros kranto, ir 
daugelis 

laivai, ir išgyveno apgaulės būdu gauti Aleksandro 

Karalystė, ir prisijungti prie jos į savo. 

{11:2}, po to jis pradėjo savo kelionę į Ispaniją 

įsiveržtų būdu, taip kaip jie atidarė jam: miestai 

ir susitiko su juo: karalius Aleksandras liepė jiems taip 

Norėdami tai padaryti, nes jis buvo jo brolis teisės. 

{11:3} dabar kaip Ptolemee atvyko į miestus, jis įsikūręs 

Kiekvienas iš jų garnizono kareiviai jį laikyti. 

{11:4} ir kai jis atėjo prie Azotus, jie shewed 

jam buvo sudegintas Dagon šventykla, o Azotus ir 

jo priemiestis, kuris buvo sunaikintas, ir įstaigų, 

buvo mesti į užsienį ir jiems, kad jis buvo Nudegintas mūšis; 

nes jie atliko krūvos jų Beje kur jis 

turėtų praeiti. 

{11:5} taip pat jie pasakė karalius, kokia buvo Jonathan 



padaryti, kad jis galėtų kaltina jį tyčia: bet karalius surengė savo 

taikos. 

{11:6} tada Jonathan susitiko su Didžiosios pompastika kartą 
karalius 

Jafy, kur pasveikino vienas kitą, ir pateikti. 
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{11:7} po to Jonathan, kai jis nuėjo su į 

karalius vadinamas Eleutherus, grįžo vėl prie upės 

Jeruzalė. 

{11:8} karalius Ptolemee, turintys Dotarłeś į 

valdžia iš miestų prie jūros pas Seleucia ant jūros 

pakrantėje, įsivaizduojama blogis docentams prieš Aleksandras. 

{11:9}, po to jis siunčiamas pas karaliaus ambasadors 

Demetrijaus, sako: Ateik, leiskite mums padaryti lygos tarpe 
mūsų, 

ir duosiu tau mano dukra, kuriam Aleksandras davė, ir 

tu būsi Carienės tavo tėvo Karalystėje: 

{11:10}, apgailestavo, kad aš davė mano dukra jam: 

jis siekė nužudyti mane. 

{11:11} taip jis padarė šmeižia jį, nes jis buvo norėdamos 

jo Karalystė. 



{11:12} kodėl jis paėmė savo dukrą nuo jo, ir 

davė jai Demetrijaus ir paliko Aleksandras, taip, kad jų 

neapykanta buvo atvirai žinomas. 

{11:13} tada Ptolemee įrašytas į Antiochiją, kur jis 

rinkinys, du vainikėliai ant jo galvos, lajos dalis Azijoje bei 

Egiptas. 

{11:14} reiškia sezonas buvo karalius Aleksandras, 

Cilicia, nes tie, kurie gyveno tose dalyse buvo sukilo 

iš jo. 

{11:15}, bet kai Aleksandras išgirdo apie tai, jis priėjo prie 

karą prieš jį: po karaliaus Ptolemee išvedė 

jo priimančioji, ir susitiko su juo galinga jėga, ir pasodinkite jį į 

skrydžio. 

{11:16}, Aleksandras pabėgo į Arabijos ten būti 

gynė; bet karalius Ptolemee buvo išaukštintas: 

{11:17}, Zabdiel į Arabijos pakilo Aleksandro 

galvą ir pasiuntė jį pas Ptolemee. 

{11:18} Ptolemee karalius taip pat mirė trečią dieną po to, ir 

tie, kurie buvo stipri triumuose buvo nužudyti vienas kitą. 

{11:19} tokiu būdu Demetrijaus karaliavo šimto 



šešiasdešimt ir septintųjų metų. 

{11:20} Jonathan susirinko vienu metu 

jiems, kad buvo Judėjoje imtis bokštas, kuris buvo 

Jeruzalė: ir jis padarė daugelis variklių karo prieš jį. 

{11:21} tada atėjo bezbożnych asmenų, kurie nekentė savo 

žmonės, išėjo pas karalių ir jam pasakė, kad Jonathanas 

apgulė į bokštą, 

{11:22} patvirtindami kai jis išgirdo, jis buvo piktas, ir 

nedelsiant pašalinti, jis atvyko į Ptolemais, ir rašė 

pas Jonatan, kad jis turėtų ne apgulti į bokštą, bet 

ateiti ir kalbėti su juo Ptolemais, dykumose. 

{11:23} vis dėlto Jonathan, kai išgirdo tai, 

liepė iki gimimo dienos dar: ir jis pasirinko tam tikrą, 

vyresnieji Izraelis ir kunigai, ir sukūrė pats pavojus; 

{11:24} ir paėmė sidabro ir aukso, ir apdaras ir narai 

pristato ne tik, ir atėjo į Ptolemais pas karalių, 

kur jis rado už jo akyse. 

{11:25} ir nors tam tikrų bezbożnych vyrų žmonių 

pateikė skundus prieš jį, 

{11:26} dar karalius nuoširdžiai ragino jam kaip jo pirmtakai 



buvo padaryta anksčiau, ir jį paaukštinti akyse visų jo 

draugai, 

{11:27} ir patvirtino jo aukštos kunigystės ir į 

Visi apdovanojimai, kad jis turėjo, ir davė jam 

primatas tarp jo vyriausiasis draugų. 

{11:28} tada Jonathan norim karalių, kad jis būtų 

kad Judėjos be duoklė, kaip taip pat trys vyriausybės, 

su šalies Samarijos; ir jis jį pažadėjo tris 

šimtai talentų. 

{11:29} kad karalius sutiko, ir rašė laiškus pas 

Jonathan, visa tai nuo tokiu būdu: 

{11:30} karaliaus Demetrijaus pas jo brolis Jonathanas, ir 

pas žydų tautą, siunčia Sveikinimų: 

{11:31} siunčiame jums čia laiško kopiją mes 

ar rašyti pas mūsų pusbrolis Lasthenes dėl jūsų, kad jūs 

galėtų jį pamatyti. 

{11:32} karaliaus Demetrijaus pas jo tėvas Lasthenes 

siunčia sveikinimą: 

{11:33} esame pasiryžę daryti gera žmonėms, 

Žydams, kurie yra mūsų draugai ir laikyti paktas su mumis, 



dėl savo geros valios į mus. 

{11:34} kodėl mes ratifikavo pas juos prie sienų 

Judo, su Apherema trys vyriausybės ir 

Lydda ir Ramathem, kurie dedami į Judo nuo to 

šalies Samarijos ir viskas tybei jiems: 

tokie kaip aukoti Jeruzalėje, o ne į 

mokėjimams, kurie karalius gavo iš jų kasmet kažkada 

iš žemės ir medžių vaisiai. 

{11:35} ir dėl kitų dalykų, kurie priklauso pas mus, dėl to 

Dešimtinė ir muitinės, taip pat saltpits, kaip pas mus, susijusios 

ir karūną mokesčiai, kurie mokami, pas mus, mes išleidimo 

juos juos visus jų atleidimo. 

{11:36} ir nieko šio dokumento turi būti panaikintas nuo šio 

laiko atgal per amžius. 

Todėl {11:37} dabar matyti, kad tu nukopijuoti iš šių 

dalykų, ir tegul jis būti pristatomas pas Jonathan, ir nustato ant 

šventa kalno, gerai matomoje vietoje. 

{11:38} po to, kai karaliaus Demetrijaus pamačiau, kad žemę 

buvo tyliai prieš jį, ir kad jokio pasipriešinimo buvo 

prieš jį, jis pasiuntė toli visas savo jėgas, kiekvienas į savo 



savo vietą, išskyrus tam tikrų grupių nepažįstamų žmonių, 
kuriems jis turėjo 

surinkti iš salos pagonis: kodėl visi į 

jėgų iš jo tėvo znienawidzili jį. 

{11:39} Be to buvo vienas Trifonui, kuri buvo 

Aleksandro dalies pirmiau, kuris, matydamas, kad visa 

murmėjo prieš Demetrijaus tą, teko Simalcue į Arabijos 

kad išvedė Antioch jaunas sūnus Aleksandras, 

{11:40} ir skauda jam pristatyti jį šiuo jaunų 

Antioch, kad jis gali karaliauti tėvo vietoj: jis pasakė 

jam to visa tai Demetrijaus padarė, ir kaip jo vyrai 

karo buvo nesutikime su juo, ir jis liko su 
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ilgą laiką. 

{11:41} tuo Jonathan siunčia pas karalius 

Demetrijaus, kad jis būtų dauguma tų iš bokšto 

Jeruzalė, ir tie, be to, pagal tvirtovių: nes jie kovojo 

prieš Izraelį. 

{11:42} Todėl Demetrijaus pasiuntė pas Jonathan, sako, bus 

ne tik tai padaryti už tave ir tavo tautos, o aš labai 



gerbti tave ir tavo tauta, jei galimybė tarnauti. 

{11:43} dabar todėl lūpomis daryti gerai, jei tu man atsiųsti 

vyrams padėti man; už visas savo jėgas dingo iš manęs. 

{11:44} Šis Jonathan pasiuntė jį tris tūkstančius 

stiprūs vyrai pas Antiochijos: ir kai jie priėjo prie karaliaus, 

caras buvo labai malonu iš jų atėjimą. 

{11:45} bet kai tie, kurie buvo susirinkę miesto 

patys kartu į miestą, kad skaičių tarp 

hundred ir twenty thousand vyrai, ir turėtų 

nužudyti karalių. 

{11:46} kodėl karalius pabėgo į teismo, tačiau jie 

Miestas tvarkomas miestas ištraukos, ir pradėjo kovoti. 

{11:47} tada karalius vadinamas žydams padėti, kurie 

atėjo pas jį visi vienu metu, ir išsklaidyti patys 

per miestą nužudė tą dieną skaičius mieste yra 

šimtai tūkstančių. 

{11:48} taip pat jie padegė miestą, ir gat daug grobio 

tą pačią dieną, ir pristatyti karalius. 

{11:49} taip pamatę miesto žydai turėjo 

turime miesto, kaip jie, jų drąsa buvo nesumažėjo: 



Kodėl jie padarė kandžių karaliui, ir garsiai, 

sako: 

{11:50} suteikti mums taiką, ir tegul žydai nutraukta nuo 

Užpultas mus ir miesto. 

{11:51}, kad jie mesti savo ginklų, ir 

sudarė taiką; ir žydai buvo pagerbtos akyse, ir 

karalius, ir akyse ir visa tai buvo jo Karalystė; ir jie 

sugrįžo į Jeruzalę, turintys didelį grobį. 

{11:52}, karaliaus Demetrijaus sėdi ant savo sosto 

Karalystė, ir žemė buvo rami prieš jį. 

{11:53} jis dissembled visiems, kad kada nors jis vis 

kalbėjo, ir izoliuota gyveno pats iš Jonathan, nei 

jis apdovanotas jam pagal naudą, kurią jis turėjo 

jį gavo, tačiau nerimauja, kad jam labai skauda. 

{11:54} po to, kai jis grąžintas Trifonui, ir su juo, 

mažametis Antioch, kurie ir buvo karūnuotas karaliaus. 

{11:55} tada ten susirinko pas jį visi vyrai, karas, 

kurį Demetrijaus buvo padėtas, ir jie kovojo su 

Demetrijaus, kurie pasuko atgal ir pabėgo. 

{11:56} Be to Trifonui paėmė dramblius, ir laimėjo 



Antiochijos. 

{11:57} tuo metu jaunas Antioch rašė: 

Jonathan, sakydamas:, patvirtinu, kad tau didelės kunigystės, ir 

paskirti tau liniuotės keturių vyriausybių, taip pat vienas 

king's draugų. 

{11:58} Šis pasiuntė jam aukso indai turi būti įteikti 

Be, ir davė jam gerti aukso ir būkite apsivilkę atostogos 

raudonos, ir nešioti aukso sagtį. 

{11:59} jo brolis Simonas taip pat padarė kapitonas iš to 

vieta vadinama laiptų į Tyrus pas Egipto sienų. 

{11:60} tada Jonathan nuėjo, ir per su 

miestų už vandenį ir visas pajėgas Sirijoje susirinko 

patys pas jį, padėti jam: ir kai jis atėjo į 

Ascalon, jie miesto susitiko su juo garbingai. 

{11:61} iš kur jis nuvyko į Gazos, tačiau jie Gazos 

uždaryti jį Kodėl jis apgulė pas jį, ir sudegino į 

priemiesčiuose jų su ugnies, ir juos sugadina. 

{11:62} po to, kai jie Gazoje padarė malda 

pas Jonathan, jis sudarė taiką su jais, ir paėmė sūnų 

jų vyriausiasis vyrų įkaitus, ir pasiuntė juos į Jeruzalę, 



ir perduota per šalį pas Damaskas. 

{11:63} dabar, kada Jonathan girdėjau kad Demetrijaus 

kunigaikščių buvo ateiti į kadagių, kuris yra Galilėjoje, su tam 

neįtikėtina galia, šį straipsnį pašalinti jį iš šalies, 

{11:64} jis nuvyko su jais susitikti, ir paliko jo brolis Simonas 

šalyje. 

{11:65} tada Simonas stovykla su Bethsura ir 

kovojo prieš jį ilgą laiką, ir uždaryti jį: 

{11:66}, bet jie troško turėti ramybę su juo, kuris 

jis jas suteikė, ir tada įdėkite juos iš ten, ir 

paėmė miestą, ir nustatyti su įgula jame. 

{11:67} kaip Jonathanas ir jo šeimininko, jie įkomponuoti ne į 

vandens, Gennesar, iš kur betimes ryte 

jie gat juos į Nasor lyguma. 

{11:68} ir, Štai, svetimi priimančiosios susitiko su jais, 

lyguma, kurie, turintys nustatyta vyrams pasala jam, kad 

kalnai, atėjo patys priešais jį. 

{11:69}, kai jie, kad guli pasala pakilo iš savo 

vietas ir prisijungė mūšio, visa tai buvo Jonathan pusės pabėgo; 

{11:70} Insomuch kaip ten buvo ne vienas iš jų liko, 



išskyrus Mattathias sūnus Absaloma ir sūnaus Judas, 

Calphi, kapitonų priimančiosios. 

{11:71} tada Jonathan išsinuomoti savo drabužius ir atiduoti 
žemę 

ant jo galvos, ir meldėsi. 

{11:72} Afterwards, vėl gręžiasi į mūšį, jis juos 

skrydžio, ir todėl jie pabėgo. 

{11:73} dabar, kai jo paties vyrams, kurie buvo pabėgo 
pamačiau tai, 

jie pasuko vėl pas jį, ir su juo siekiama juos 

Kadagių, net pas savo palapines, ir ten jie camped. 

{11:74} kad ten buvo nužudyti pagonis tą pačią dieną apie 

trys tūkstančiai vyrų: Jonathan buvo grąžinti į Jeruzalę. 

{12:1} dabar kai Jonathan pamačiau tą laiką tarnavo jam, jis 

pasirinko tam tikrų vyrų, ir pasiuntė juos į Romą, patvirtinti, 

ir pratęsti draugystę, jie turėjo su jais. 

{12:2} jis išsiųsti laiškai taip pat ir Lacedemonians, ir 

kitose vietose, tuo pačiu tikslu. 
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{12:3} nuvyko pas Romoje ir įsigaliojo ir 

Senato, ir pasakė, Jonathan vyriausiasis kunigas, ir žmonės 



Žydai, atsiuntė mums pas jus, jums turėtų atnaujinti iki to 

Draugystė, kurios jūs turėjo su jais, ir lygos, kaip be 

laikas. 

{12:4} kai tai romėnai davė jiems raidės pas į 

kiekvienoje vietoje, kad jie turi grąžinti jas į valdytojų 

Judo žemę taikiai. 

{12:5} ir tai yra raidės kopija kuris Jonathan 

to Lacedemonians rašė: 

{12:6} Jonathan vyriausiojo kunigo ir vyresniųjų, kad 

tautos, ir kunigai, ir kitų žydų, pas, 

Lacedemonians jų broliai siųsti sveikinimą: 

{12:7} buvo laiškai laikais anksčiau pas Onias ir 

vyriausiasis kunigas nuo Dariaus, kurie karaliavo tada tarp jūsų, 
kaip 

reiškia, kad jūs esate mūsų broliai, kaip Kopijuoti čia 

pasirašyta nurodyti. 

{12:8}, tuo metu Onias nuoširdžiai ragino ambasadorius, 

buvo išsiųstas garbingai, ir gavo laiškus, kuriame 

deklaracija tapo lygos ir draugiškumą. 

{12:9} todėl mes taip pat, nors ir turime, kad nė vienas iš šių 



dalykų, kad mes turime šventą Šventojo Rašto knygų – mūsų 
rankose 

komforto mums, 

{12:10} vis bandė siųsti jums už: 

atnaujinant brolija ir draugiškumą, kad mes turime 

tapti svetimi pas jus visai: nes ten yra ilgas 

laiko praėjo nuo tada jūs išsiuntėte pas mus. 

{12:11} mes todėl bet kuriuo metu be paliovos, tiek 

mūsų šventės ir kitos patogus dienos, atsimenu jus 

aukos, mes siūlome, ir mūsų maldomis, kaip priežastis 

yra, ir kaip jis becometh mus nuo mūsų broliai galvoti: 

{12:12} ir mes tiesiog džiaugiamės savo garbės. 

{12:13} Kalbant apie save, mes turėjome labai nemalonus ir 

karai kiekvienoje pusėje, forsomuch kaip karalių, kad yra 
apvalios 

apie mus kovojo prieš mus. 

{12:14} čiausiasis nebūtų varginantis jums: 

nei kitiems mūsų confederates ir draugams, šie karai: 

{12.15} turime padėti iš dangaus, kad succoureth mus, 

Taigi, kaip mes pristatomos iš mūsų priešai, o priešai 

pristatomos muitiniam koja. 



{12:16} dėl šios priežasties mes pasirinkome Numenius sūnus 

Antioch, ir Antipater jis sūnus Jasonas, ir išsiuntė juos 

pas romėnai, atnaujinti amity, kad mes turėjome su jais, 

ir buvusi lygos. 

{12:17} mes juos taip pat liepė eiti pas jus, ir kaip 

pasveikinti ir teikti jums mūsų laiškus dėl to 

atnaujinanti mūsų broliai. 

{12:18} kodėl dabar turi daryti gerai, kad mums yra 

atsakyti į jį. 

{12:19} ir tai yra raidės kopija, kurioje Oniares 

siųsti. 

{12:20} Areus karalius, Lacedemonians į Onias, 

vyriausiasis kunigas, Sveikinimas: 

{12:21} nustatyta raštu, kad su Lacedemonians ir 

Žydai yra broliai, ir kad jie Abraomas ištekliams: 

{12:22} dabar todėl, nes tai yra ateiti į mūsų 

žinių, turi daryti gerai, kad rašau pas mus, jūsų 

gerovė. 

{12:23} mes rašome atgal dar kartą, kad jūsų galvijams 

ir prekės mūsų 's, ir mūsų 's yra jūsų 's mes komanda 



Todėl mūsų ambasadoriai pranešti jums apie tai 

Išminčius. 

{12:24} dabar, kai Jonathan išgirdo, Demebius' 

kunigaikščių buvo ateina kovoti prieš jį su daug didesnis 

kaip pirmiau, 

{12:25} jis pašalintas iš Jeruzalės, ir susitiko su jais, ir 

žemę, Amathis: nes jis davė jiems nė atsikvėpti įvesti savo 

šalyje. 

{12:26} pasiuntė šnipai taip pat pas savo palapines, kurie atvyko 

dar kartą, ir jam pasakė, kad jie buvo paskirti ateis 

juos naktį sezono metu. 

{12:27} kodėl taip greitai, kaip saulė sumažėjo, 

Jonathan liepė savo vyrų žiūrėti, ir kad ginklais, 

kad visą ilgą naktį jie būtų pasirengę kovoti: taip pat jis 

pasiuntė centinels aplink apie priimančiosios. 

{12:28} bet kada priešai išgirdo, kad Jonathanas ir 

jo vyrai buvo pasirengę mūšiui, jie bijojo ir neranda ramybės 

jų širdys, ir jie užsidegti gaisrai į jų stovyklą. 

{12:29} čiausiasis Jonathanas ir jo bendrovės, žinojau, kad ne 

iki ryto: nes jie pamatė, kad dega šviesos. 



{12.30} tada Jonathanas dirbo po juos, bet pralenkė 

juos ne: nes jie dingo per upę Eleutherus. 

{12:31} kodėl Jonathan kreipėsi į arabai, kurie 

buvo vadinamas Zabadeans, ir paauti juos ir paėmė savo 

gadina. 

{12:32} ir pašalinti iš ten, jis atėjo į Damaską, ir 

taip praėjo per visą šalį, 

{12:33} Simon taip pat išėjo, ir vyko per į 

šalyje pas Ascalon, ir turi ten greta, iš 

iš kur jis pasuko žemę į Jafy, ir jis laimėjo. 

{12:34} nes jis girdėjo, kad jie duotų sulaikymas 

jiems, kad dalyvavo Demetrijaus; Kodėl jis nustatytas į 

įgula yra ją išlaikyti. 

{12:35} po to, kai tai buvo Jonathan namų dar kartą, ir raginama 

seniūnų kartu žmonės, konsultavosi su jais 

apie pastato tvirtą turi Judėjoje, 

{12:36} ir padaryti sienas Jeruzalės didesnis, ir 

didinant puikus kalno bokšto ir miesto, į 

atskirti nuo miesto, kad tai gali būti vienas, kad vyrai 

gali nei parduoti, nei pirkti jį. 



{12:37} po to jie atėjo kartu kurti miestą, 

nes dalis sienos link upelis į rytus per 

pusėje buvo nukrito, ir jie remontuojami, kuris buvo 

vadinamas Caphenatha. 
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{12:38} Simon taip pat nustatyti Adida, Sephela, ir padarė ją 

stiprus vartai ir barai. 

{12:39} dabar Trifonui išvyko apie gauti Karalystė 

Azijoje, ir nužudyti karalių, kad jis galėtų Antioch, 

karūna ant jo paties galvos. 

{12:40} bet kai jis bijo, kad Jonathanas nebūtų 

kenčia nuo jo, ir kad jis galėtų kovoti su juo; Kodėl 

jis siekė būdas, kaip imtis Jonatan, kad jis gali nužudyti 

jam. Todėl jis pašalinamas, ir atėjo į Bethsan. 

{12:41} tada Jonathan išėjo su ja susitikti su keturiasdešimt 

tūkstančių vyrų pasirinkta mūšiui, ir atėjo į Bethsan. 

{12:42} dabar kai Trifonui pamačiau Jonathan atėjo su, 

Didžiosios jėga, jis durst negali ištiesti ranką prieš jį; 

{12:43} bet garbingai jį priėmė, ir gerai 

jam pasakė visi jo draugai, ir davė jam dovanų, ir 



liepė jo karo vyrų turi būti kuo paklūsta jam, kaip 

į save. 

{12:44} pas Jonathan taip pat jis sakė: kodėl tu tu 

davė tai žmonės tiek daug problemų, matydami, kaip ten yra ne 

karo tarpe mums? 

{12:45} Todėl siųsti juos dabar namų dar kartą, ir 

pasirinkite keletą vyrų laukti tavęs, ir tu eiti su manimi 

į Ptolemais, nes duosiu tau, o likusi stipraus 

triumai ir jėgų, ir visa tai yra mokestis už: Kalbant apie mane, aš 

bus grįžti ir išvyksta: tai yra mano atėjimo priežasties. 

{12:46}, Jonathan, tikėti jam padarė, kaip jis pakvietė jį, 

ir pasiuntė toli savo šeimininką, kuris išvyko į Judo žemę. 

{12:47} ir su savimi jis išsaugojo bet trys tūkstančiai 

vyrai, iš kurių jis pasiuntė du tūkstančius į Galilei, ir vienas 

tūkstančių nuėjo su juo. 

{12:48} dabar kaip tik Jonathan įrašytas į Ptolemais, 

jie Ptolemais uždaryti vartus ir paėmė jį, ir visi jie 

kad atėjo su juo jie nužudė kardu. 

{12:49} pasiuntė Trifonui priimančiosios, virėjus ir 

raitelių į Galilei, ir į Didžiosios lygumos, sunaikinti 



Visi Jonathan bendrovė. 

{12:50}, bet kai jie žinojo, kad Jonathanas ir jie, 

buvo su juo, buvo imtasi, ir nužudyti, jie skatinami vienas 

kitą; ir išėjo arti vienas kito, pasirengę kautis. 

{12:51} jie todėl, kad po to juos, 

suvokti, kad jie buvo pasirengę kovoti už savo gyvenimą, 

atsigręžė dar kartą. 

{12:52} po to jie visi atėjo į Judėjos žemės 

taikiai, ir ten jie bewailed Jonathan, ir juos, 

buvo su juo, ir jie buvo gerklės bijo; Kodėl visi 

Izraelis padarė didelį raudos. 

{12:53} tada visų tautų, kurie buvo aplink apie to 

stengėsi juos sunaikinti: sakė jie, jie ne kapitonas, 

nei jiems padėti: dabar todėl leiskite mums padaryti karo ant 

juos, ir atimti jų atminimo iš vyrų. 

{13:1} dabar kai Simonas išgirdo, kad Trifonui turėjo 

susirinko didelę kariuomenę įsiveržti į Judo žemę, 

ir sugadinti, 

{13:2} ir pamačiau, kad žmonės buvo puikus drebulys 

ir baimė, jis nuvyko į Jeruzalę, ir surinkti žmonių 



kartu, 

{13:3} ir davė jiems raginimo, sakydamas: jūs patys 

žinoti kokių didžių dalykų aš, ir mano broliai ir mano tėvo 

namai, padaryti įstatymų ir šventyklą, bijau 

taip pat ir rūpesčius, kuriuos mes matėme. 

{13:4} protui, kurio visi mano broliai yra nužudyti už 

Izraelio labui, ir aš esu paliko ramybėje. 

{13:5} dabar todėl tai būtų toli nuo manęs, kad man reikia 

atsarginių mano paties gyvenimo, bet kada problemų: nes aš 
esu ne 

geriau nei mano broliai. 

{13:6} siūlomąją aš apgins savo tautą, o 

šventyklą, ir mūsų žmonos, ir mūsų vaikai: visi į 

pagoniško susirinko sunaikinti mus labai blogio. 

{13:7} dabar kaip tik žmonėms išgirsti šiuos žodžius, jų 

dvasia atgimsta. 

{13:8} ir jie atsakė garsiai, sakydamas: 

Tu būti mūsų lyderis, o ne Judas ir Jonathan tavo 

brolis. 

{13:9} kovoti, tu mūsų kovas ir kokia, tu 



commandest mus, kad mes darome. 

{13:10} tai tada jis subūrė visus karo, vyrai 

ir padarė skuba užbaigti sienos Jeruzalėje, ir jis 

spirituotas aplinkui. 

{13:11} taip pat pasiuntė Jonathanas Absolom, sūnus ir 

su juo yra didele galia, į Jafy: kurie liejimo iš jų, 

buvo ten liko ten ji. 

{13:12} kad Trifonui pašalinti iš Ptolemaus su tam 

Didžiosios galios įsibrauti į Judo žemę ir Jonathan buvo 

su juo palatoje. 

{13:13} bet Simonas įkomponuoti savo palapines Adida, ne 
daugiau kaip 

nuo paprasto. 

{13:14} dabar Kada Trifonui žinojau, kad Simonas prikėlė 

vietoj jo brolis Jonathanas aukštyn, ir reiškė stoti į mūšį 

su juo, jis siuntė pasiuntinius pas jį, sakydamas: 

{13:15} kadangi turime Jonathan tavo brolis turi, tai 

už pinigus, kad jis, nes pas karaliaus lobis, 

dėl verslo, kad buvo padarytas pas jį. 

{13:16} kodėl dabar siųsti šimtą talentų sidabro, 



ir du jo sūnūs už įkaitus, kad kai jis yra laisvai 

jis gali ne sukilimo iš mūsų, o mes tegul eina. 

{13:17} hereupon Simon, nors jis suvokė, kad jie 

kalbėjo deceitfully pas jį dar siunčiamas jis pinigus ir 

vaikų, kad gal jis turėtų įsigyti sau 

didžiulę neapykantą žmonėms: 

{13:18} kas galėjo būti pasakyta, nes aš pasiuntė jį ne dėl 

Pinigai ir vaikai, todėl yra Jonathanas miręs. 

{13:19}, jis siuntė juos vaikai ir šimto 

talentai: čiausiasis Trifonui dissembled nei būtų jis tegul 

Jonathan eiti. 
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{13:20} ir po to, kai tai buvo Trifonui įsiveržti į žemę, 

ir sugadinti, vyksta turas Beje veda 

pas Adora: bet Simon ir jo šeimininko žygiavo prieš jį į 

visur, kur jis atėjo. 

{13:21} dabar jie, kurios bokšte buvo išsiųsti pasiuntiniai 

pas Trifonui, iki galo, kad jis turėtų paspartinti jo atėjimo 

pas juos iš dykumos, ir nusiųskite jiems valgis. 

{13:22} kodėl Trifonui užsakymus pasirengę jo raitelių 



ateiti tą naktį: bet ten nukrito labai daug sniego, iki 

priežasties, kurio jis atėjo ne. Todėl jis išvyko, ir atėjo į 

Galaad šalis. 

{13:23} ir kai jis priėjo arčiau jis nužudė Bascama 

Jonathan, kuris buvo palaidotas. 

{13:24} po to Trifonui grįžo ir atėjo į jo 

nuosavos žemės. 

{13:25} tada pasiuntė Simon ir paėmė su savimi kaulus 
Jonathan 

jo brolis, ir palaidotas juos Modin, miesto savo tėvo. 

{13:26} ir visas Izraelis padarė didelį raudos jam, 

ir bewailed jį po kelių dienų. 

{13:27} Simon taip pat pastatytas paminklas ant kapas 

jo tėvas ir jo broliai, ir iškėlė jis aukštai akyse, 

su tašytų akmenų už ir prieš. 

{13:28} Be to, jis sukūrė septynias piramidės, vienas nuo 

kitą, jo tėvas, motina ir jo keturių brolių. 

{13:29} ir šių jis padarė gudrus prietaisus, apie į 

Jis įsikūręs puikus ramsčių, ir ant stulpų jis padarė visus 

jų šarvai amžiną atmintį ir šarvai 



laivų raižyti, kad jie galėtų matyti, visi, kad plaukti į 

jūra. 

{13:30} tai kapo, kurią jis Modin, 

ir tai chrzczę dar iki šios dienos. 

{13:31} dabar Trifonui deceitfully spręsti jaunimo 

karalius Antioch, o jį nužudė. 

{13:32} ir jis karaliavo vietoj jo, ir pats sulaukti 

karalius iš Azijos, ir atnešė didelį nelaimės ant žemės. 

{13:33} tada Simonas sukaupė twierdze Judėjoje, 

ir aptverta juos apie su aukštų bokštų ir puikus sienos, 

vartus, ir barai ir jame pasilaikė valgis. 

{13:34} Be to Simonas pasirinko vyrai ir siunčiami į karalius 

Demetrijaus, iki galo jis turėtų duoti žemės imunitetą, 

nes visos tos Trifonui padarė buvo sugadinti. 

{13:35} pas kurį karaliaus Demetrijaus atsakė ir rašė 

po tokiu būdu: 

{13:36} karaliaus Demetrijaus pas high priest, Simon ir 

draugas karalių, taip pat pas išminčių ir tautos, 

Žydai, siunčia Sveikinimų: 

{13:37} aukso karūną ir raudoną apsiaustą, kurioje jūs 



pasiuntė pas mus, mes gavome: ir mes esame pasiruošę 
padaryti per 

stedfast taika su savimi, taip, ir pas mūsų karininkai, rašyti 

patvirtinti imunitetus, kurių mes suteikė. 

{13:38} ir kokia paktas mes padarėme su 

turi stovėti; ir twierdze, kuris jūs turite 

statė, turi būti jūsų pačių. 

{13:39} kaip už priežiūrą ar kaltės padarytų iki to 

per dieną, mes atleidžiame, ir karūną mokesčių taip pat, kurią 
jūs skolingi mums: 

ir jei nėra kitų duoklė mokama Jeruzalėje, jis turi 

mokama ne daugiau. 

{13:40} ir atrodo, kurie yra patenkinti jūsų būti mūsų 

teismo, tada tegul mokosi, ir Tebūnie taika tarpe mūsų. 

{13:41} Taigi Jungo pagonis buvo atimta 

iš Izraelio į šimtus ir seventieth metų. 

{13:42} tada Izraelio tauta pradėjo rašyti savo 

priemonių ir sutartys, Simon pirmaisiais metais, 

vyriausiasis kunigas, valdytojas ir žydų lyderis. 

{13:43} tomis dienomis Simon būsime nuo Gazos ir 

apgulė aplinkui; Jis taip pat padarė variklis, karo, ir 



ji nustato miesto ir mušamas tam tikrų bokštas ir jį paėmė. 

{13:44} ir jie buvo mesti į variklį, 

Miestas; po to įvyko didelis šurmulys mieste: 

{13:45} tiek kaip miesto žmonės išsinuomoti jų 

drabužiai, ir pakilo ant sienos su savo žmonomis ir 

vaikai, ir garsiai garsiai, beseeching Simonas į 

suteikti ramybę. 

{13:46} ir jie pasakė, spręsti ne mums pagal mūsų 

blogio, bet pagal tavo gailestingumo. 

{13:47}, Simonas buvo patenkintas link jų, ir kovojo 

ne prieš juos, bet juos iš miesto ir 

valomi namai, kuriame stabus buvo ir įrašymo į registrą 

į jį su dainomis ir Padėkos. 

{13:48} taip, jis naudojamas visų uncleanness iš jo, ir pateiktas 

tokių vyrų kaip išlaikyti teisę ir tapo stipresnis 

nei ji buvo prieš, ir pastatė jame dwellingplace 

pats. 

{13:49} jie taip pat iš bokšto Jeruzalėje buvo laikomi taip 

sąsiauris, kad jos negalėjo nei išėję, nei eiti į, 

šalyje, nei pirkti, nei parduoti: kodėl jie buvo labai 



nelaimės valgis ir daug iš jų norite 

žuvo per badas. 

{13:50} tada jie sušuko Simoną, beseeching jam 

vienas su jais: tai, į ką jis suteikė; ir kada 

jis turėjo įdėti juos, iš ten, jis valomos bokštas 

nuo teršalų, dėl: 

{13:51} ir įrašyti į ją tris ir XX dieną 

antrojo mėnesio, kad šimtai septyniasdešimt ir pirmaisiais 
metais, su 

Padėkos ir palmių, o su arfomis, filialai 

ir cimbolais, ir su viols, giesmių ir dainų: nes 

buvo sunaikinti didelis priešas iš Izraelio. 

{13:52} jis įšventintas taip pat tą dieną turėtų būti laikomi 

kiekvienais metais su džiaugsmu. Be to kalno šventyklos 

kad iš bokšto jis buvo stipresnis, nei jis buvo, ir 

ten jis gyveno pats su savo kompanija. 

{13:53} ir kada Simon pamatė, kad jo sūnus buvo Jonas, 

Narsus vyras, jis padarė jį kapitonas visagalis; ir jis 

apsigyveno Gazera. 
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{14:1} dabar, kad šimtai šešiasdešimt ir dvyliktaisiais metais 

Karaliaus Demetrijaus susirinko savo jėgas, ir nuvyko į 

Žiniasklaidos gauti jam padėti kovoti su Tryphone. 

{14:2}, bet kai Arsaces, king of Persia ir žiniasklaida, 

girdėjau, kad Demetrijaus neįvestas jo teritorijoje, jis 
siunčiamas 

vienas iš jo kunigaikščių priimti jį gyvas: 

{14:3} kas išėjo ir pagelbos ir mestas Demetrijaus, 
priimančiosios ir 

jį paėmė ir išvedė jį į Arsaces, iš kurio jis buvo įdėti 

palatoje. 

{14:4} kaip Judo žemės, kuri buvo ramiai dienai 

Simon; nes jis siekė savo tautai, toks protingas, geras 

kaip amžinai savo valdžia ir garbės malonu jiems gerai. 

{14:5} ir kaip jis buvo garbingas jo aktuose, tiek į tai, 

kad jis buvo Jafy, prieglauda, ir padarė įėjimas į 

prie jūros, salos 

{14:6} ir išplėsta jo tautos, ribų ir 

susigrąžintos šalyje, 

{14:7} ir susirinko daug belaisvių, 

ir turėjo valdžia Gazera ir Bethsura, ir 



bokštas, iš kurio jis paėmė visus uncleaness, nei buvo 

ten bet kad jam priešinosi. 

{14:8} tada jie iki savo vietoje taikos metu ir 

žemė davė jos padidėjimo ir medžių lauko jų vaisių. 

{14:9} senovės vyrai sėdėjo visi į gatves, communing 

kartu ir gerų dalykų, ir jaunų vyrų, įdėti į šlovingą 

ir karingas drabužių. 

{14:10} jis numatytas miestų valgis, ir nustatyti 

juos visus būdu užrakinimas, taip, kad jo garbingas vardas 

buvo žinomas iki pasaulio pabaigos. 

{14:11} jis sudarė taiką žemėje, ir Izraelis džiaugėsi 

su dideliu džiaugsmu: 

{14:12} už kiekvieną žmogų, pagal jo vynuogių ir jo figmedžiu 
sėdėjo 

ir niekas Spuroties juos: 

{14:13} nei ten buvo, bet liko žemė kovoti 

prieš juos: taip, karaliai, patys buvo nuverstas per 

tomis dienomis. 

{14:14} Be to jis sustiprino visiems savo tautos 

Tai buvo atnešė mažai: teisės, jis ieškojo; ir kas 



contemner teisės ir jis paėmė nedorėlis. 

{14:15} jis pakreipiami šventyklą, ir padauginus 

indų šventykla. 

{14:16} dabar kada jis buvo išgirsti Roma, ir kiek 

Sparta, kad Jonathan buvo miręs, jie buvo labai gaila. 

{14:17}, bet, kai tik jie išgirdo, kad jo brolis Simonas 

vietoj jo buvo vyriausiasis kunigas, ir valdė šalį, ir 

miestai joje: 

{14:18} jie rašė jam lentelėse, žalvaris, atnaujinti 

Draugystė ir lygos, kuriuos jie atliko su Judas 

ir Jonathan brolių: 

{14:19} veikalai buvo skaityti prieš į 

kongregacijos Jeruzalėje. 

{14:20} ir tai yra raidės kopiją, kad 

Lacedemonians, išsiųsti; Liniuotės, Lacedemonians, su 

į miestą, pas high priest, Simon ir vyresnieji, ir 

kunigai ir likučių žydus, mūsų sielos broliai, žmonių 

siųsti sveikinimą: 

{14:21} ambasadorių, kuris buvo siunčia pas mūsų tautos 

sertifikuota mums savo šlovės ir garbės: kodėl mes 



Džiaugiamės, kad jų atėjimo, 

{14:22} ir užregistruoti dalykų kad jie kalbėjo su 

Tarybos žmonių tokiu būdu; Numenius sūnus 

Antioch, ir Antipater sūnus Jasonas, žydai 

ambasadorių, atėjo pas mus pratęsti draugystę, jie turėjo 

su mumis. 

{14:23} ir ji su malonumu žmonės pramogauti vyrai 

garbingai, ir įdėti savo ambassage, kopiją 

publick įrašus iki galo ir Lacedemonians žmonių 

galėjo apie tai paminklas: Be to mes turime 

parašyta kopija jo pas Simon vyriausiasis kunigas. 

{14:24} į Romą su šituo Simonu išsiuntus Numenius a 

puikus skydas tūkstančio svaras aukso svoris patvirtinti 

lygos su jais. 

{14:25} patvirtindami kai žmonės išgirdo, jie pasakė, ką 

Ačiū mums teikia Simon ir jo sūnūs? 

{14:26} jis ir savo brolių ir savo namuose 

tėvas turi nustatyti Izraelis, ir persekiojo už kovą jų 

priešų iš jų, ir patvirtino savo laisvę. 

{14:27} tai tada jie parašė lentelėse iš žalvario, kuris 



jie nustato ant stulpų kalnas Sionas: ir tai yra kopija 

raštu; Aštuonioliktą dieną mėnuo Elul, be to 

šimtas šešiasdešimt ir dvyliktaisiais metais, būdamas trečius 
metus 

Simonas vyriausiasis kunigas, 

{14:28} ne Saramel puiki tauta, kad 

kunigai, ir žmonių, ir tautos valdovų, ir vyresnieji 

šalyje, buvo šių dalykų apie pas mus. 

{14:29} nes kaip neretai yra buvę karai 

šalyje, kurioje savo šventyklą, priežiūra 

ir įstatymus, Simon Mattathias, sūnus, iš palikuonių 

Jarib, kartu su savo brolių, įsijausti į 

pavojus, ir pralenkti savo tautos priešų ar jų 

tauta didelė garbė: 

{14:30} (nes po, Jonathan, surinko jo 

tautos kartu, ir buvo jų vyriausiasis kunigas, buvo įtraukta į jo 

žmonės, 

{14:31} savo priešų pasirengusi įsiveržti į savo šalį, 

kad jie gali sunaikinti ir rankas ant šventovės: 

{14:32} tuo metu Simon pakilo, ir kovojo už savo 



tauta, ir praleido didžiąją dalį savo medžiagų ir ginkluotų, 

narsus vyrai dėl savo tautos ir davė jiems darbo užmokestį, 

{14:33} ir spirituoto miestų, Judėjoje, kartu su 

Bethsura, kad lieth ant sienų Judėjoje, kur į 

šarvai priešų buvo anksčiau; Tačiau jis su įgula 

žydų ten: 

{14:34} Be to jis spirituojamas Jafy, kuris lieth ant to 

jūros ir Gazera, kad bordereth į Azotus, kur į 

priešų turėjo gyveno prieš:, bet jis ten žydai, ir 

Puslapis 671 1 Makabėjų 

įrengti jiems viskas patogu remontą 

jų.) 

{14:35} žmonės todėl dainavo Simonas, aktus ir 

pas ką šlovės jis manė, kad jo tauta, padarė jį 

valdytojas ir vyriausiasis kunigas, nes jis daro visi 

šių dalykų, ir už teisingumą ir tikėjimą, kurį jis laikė prie 

savo tautos, ir, kad jis siekė visais būdais išaukštinti savo 

žmonės. 

{14:36} dėl savo laiko ko suklestėjo į jo rankas, taip 

kad į pogańskie buvo paimti iš jų šalyje, ir jie 



taip pat, kurie buvo miesto Jeruzalėje, Dovydo, kuris turėjo 

apie save bokštą, iš kurios jos išduotos, ir 

užterštas apie šventyklą, ir padarė daug skauda, 

šventa vieta: 

{14:37}, tačiau jame užėmė žydų. ir spirituoto jį į 

šalies ir miesto, ir prikėlė iš sienos 

Jeruzalė. 

{14:38} karaliaus Demetrijaus taip pat patvirtino jo aukštą 

kunigystės pagal tuos dalykus, 

{14:39} ir padarė jį vienu iš savo draugų, ir garbė 

jam didelė garbė. 

{14:40}, nes jis norėjo išgirsti pasakyti, kad romėnai buvo 
vadinamas 

Žydai savo draugams ir confederates ir brolių; ir 

kad jie buvo svarstomas ambasadorių Simon 

garbingai; 

{14:41} taip pat žydų ir kunigai buvo gėriuosi 

kad Simonas turėtų būti valdytoją ir vyriausiasis kunigas 

Kada nors, kol turėtų atsirasti ištikimas pranašas; 

{14:42} Be to kad jis turėtų būti jų kapitonas, ir 



reikėtų pasirūpinti šventyklą, nustatyti juos per savo 

veikia, ir visoje šalyje, ir vėl šarvai, ir 

tvirtovės, kad sakau, jis turėtų prisiimti atsakomybę už su 

draustinis; 

{14:43} šalia to, kad jis turėtų būti pasiklausyti, kas 

žmogus, ir kad visi veikalai šalyje reikėtų 

jo vardas, ir kad jis turėtų apsirengęs raudonos, ir 

nešioti aukso: 

{14:44} taip pat kad ji turi būti teisėtas, nė viena iš į 

žmonės ar kunigai pažeidžia kurį nors iš šių dalykų, ar iškalbos 

jo žodžiais tariant, ar rinkti į šalį be surinkimo 

jo, arba turi būti apsirengęs raudonos, ar dėvėti sagtis aukso; 

{14:45} ir kas turėtų daryti kitaip, ar nutraukti 

bet kuris iš šių dalykų, jis turi būti nubaustas. 

{14:46} ji patiko visiems žmonėms elgtis su Simon, Taigi 

ir tai, kaip kas buvo pasakyta. 

{14:47} tada Simonas pritarė šio dokumento, ir buvo gerai 

Džiaugiamės, kad vyriausiasis kunigas, ir kapitonas ir 
gubernatorius, 

Žydai ir kunigai, ir ginti juos visus. 



{14:48}, jie įsakė, kad tai raštu turėtų būti 

įdėti žalvario lentelėmis, ir kad jie turėtų būti nustatyti per 

kompaso šventovės gerai matomoje vietoje; 

{14:49} taip pat kad jo kopijas reikėtų 

iždas, siekdamos, kad Simon ir jo sūnus galėjo 

juos. 

{15:1} Be to Antioch sūnus, karaliaus Demetrijaus 

išsiuntinėjo laiškus iš salų jūros pas kunigas Simonas 

ir princas žydų, ir visiems žmonėms; 

{15:2} turinį patvirtindami buvo šie: karalius Antiochus 

Simonas vyriausiasis kunigas ir princas savo tautos, ir kad dėl 

žmonės su žydų, Sveikinimas: 

{15:3} nes kaip tam tikras pestilent vyrai jau pasiglemžė 

Karalystė, mūsų protėviai, ir mano tikslas yra iššūkis 

jį dar kartą, kad aš gali atkurti senąjį dvaro, ir kad 

Galų gale surinkome daugybę užsienio karių kartu, 

ir paruošti laivų karą; 

{15:4} mano prasmę, taip pat yra eiti per šalį, 

kad aš gali būti atkeršyta, juos sunaikino, ir 

padaryta daugelyje miestų Karalystėje dykuma: 



{15:5} dabar todėl aš patvirtinu pas tave visi oblations 

kuri prieš mane karalių suteikė tau, ir kokia 

dovanos be jos suteiktos. 

{15:6} galiu duoti tau atostogas taip pat su moneta pinigai tavo 

šalis su tavo antspaudu. 

{15:7} ir kaip apie Jeruzalę ir šventyklą, 

leiskite jiems būti nemokama; ir šarvai, kad tu padarei, ir 

tvirtovės, kad tu padarei pastatytas, ir keepest tavo rankose, 
leiskite 

juos lieka pas tave. 

{15:8} ir jei kas nors būti, arba turi būti, nes karalius, 

leiskite jam būti atleista tau nuo to laiko atgal, amžinai. 

{15:9} Be to, kai mes turime gauti mūsų 

Karalystė, nagrinėsime tau, ir tavo tautos ir tavo 

šventyklos, su didelė garbė, todėl, kad savo garbę 

žinomas visame pasaulyje. 

{15:10}, kad šimtai šešiasdešimt ir keturioliktaisiais metais 

Antioch nuėjo į savo tėvo žemę: tuo metu 

visas jėgas susirinko pas jį, kad nedaug liko 

su Trifonui. 



{15:11} kodėl vykdomą karalius Antioch, jis 

pabėgo pas Dora, kuri lieth iš jūros pusės: 

{15:12} nes jis pamatė, kad bėdos atėjo jam visi tuo 

vieną kartą, ir kad jo pajėgos turėjo paliko jį. 

{15:13} tada būsime Antioch su Dora, turintys 

su juo hundred ir twenty thousand vyrų karo, ir 

aštuonių tūkstančių raitelių. 

{15:14} ir kada jis turėjo supo miesto turas 

apie mus, ir prisijungė prie laivų netoli miesto jūros pusėje, jis 

vexed miestas sausuma ir jūra, nei patyrė jis bet 

eiti arba. 

{15:15} vidurkis sezonas atėjo Numenius ir jo 

bendrovė iš Romos, turintys raides į karalių ir 

šalių; ioji dalis buvo parašyti šiuos dalykus: 

{15:16} Lucius, konsulas romėnai pas karalius 

Ptolemee, Sveikinimas: 

{15:17} žydų ambasadoriai, mūsų draugai ir 

confederates, atėjo pas mus atnaujinti seną draugystę ir 

lygos, siunčiami iš Simon vyriausiasis kunigas, ir į 

Žydų tauta: 
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{15:18} ir jie atnešė aukso iš tūkstančio skydas 

svaras. 

{15:19} mes galvojome, kad geras todėl – rašau, 

karaliai ir šalių, kad jie turėtų daryti jiems jokios žalos, nei 

kovoti su jais, jų miestų ar šalių, nei dar pagalbos savo 

priešų prieš juos. 

{15:20} atrodė taip pat geras mums gauti skydas 

juos. 

{15:21} jei todėl ten būti jokios pestilent bičiulių, kurie 

pabėgo iš savo šalies pas jus, pristatyti juos pas 

Simonas vyriausiojo kunigo, kad jis gali bausti juos pagal 

savo nacionalinę teisę. 

{15:22} tą patį, ką parašė, jis taip pat sako 

Demetrijaus karalius ir Attalus, Ariarathes ir Arsaces, 

{15:23} ir visose šalyse ir Sampsames, ir 

Lacedemonians, ir Delus, ir Myndus ir Sicyon, 

ir Caria, ir Samos, ir Pamphylia ir Lycia, ir 

Halicarnassus, ir Rhodus, ir Aradus ir Cos, ir pusėje, 

ir Aradus, ir kuriuos, ir Cnidus ir Kipras, ir 



Cyrene. 

{15:24} ir kopiją šio dokumento jie parašė Simonas, 

vyriausiasis kunigas. 

{15:25}, Antioch karalius būsime su Dora, 

antrą dieną, ji nuolat užpuolimo, ir todėl varikliai, 

pagal tai jis užsičiaupk Trifonui, kad jis negalėjo nei 

eiti, nei mieste. 

{15:26} tuo metu Simon pasiuntė jį pasirinko du tūkstančiai 

vyrų pagalbos jį; Be to, sidabras ir auksas bei daug šarvai. 

{15:27} vis dėlto jis nėra gauti juos, bet 

stabdžių visas paktas, kurį jis padarė su juo pirmiau, 

ir tapo keista pas jį. 

{15:28} Be to jis pasiuntė pas jį Athenobius, vienas iš 

jo draugai, bendrauti su juo, ir sako, jūs sulaikyti 

Jafy ir Gazera; bokštas, kuris yra Jeruzalėje, 

kurios yra miestų mano Karalystė. 

{15:29} sienų dalį jūs veltui, ir padaryta 

labai skauda žemę, ir gavo daug vietos valdžia 

mano Karalystėje. 

{15:30} dabar todėl pristatyti miestų, kurį jūs turite 



kurių buvo imtasi, ir iš vietų, kurio jūs Dotarłeś duoklė 

valdžia be sienų Judo: 

{15:31} ar kitur suteikti man jų penki šimtai talentų 

Sidabras; ir kad jūs turite padaryti, taip pat tributes 

miestų, kiti penki šimtai talentų: jei ne, mes dar grįšime 

ir kova prieš jus 

{15:32}, Athenobius karaliaus draugas atvyko į 

Jeruzalė: ir kada jis pamatė Simoną, šlovės ir 

spintos ir aukso ir sidabro plokštelės ir jo Didžiosios 
lankomumo, 

jis buvo nustebęs ir papasakojo jam karaliaus pranešimas. 

{15:33} tada Simonas, ir sako jam: mes 

nė vienas ėmėsi kitų vyrų žemės, nei holden, kuris 

appertaineth kitiems, bet mūsų protėvių palikimas 

kuri mūsų priešai buvo neteisėtai turėti tam tikrą 

laikas. 

{15:34} kodėl mes, turintys galimybę, laikykite ir 

mūsų protėvių palikimą. 

{15:35} ir kadangi tu demandest Jafy ir Gazera, 

Nors jie padarė didelę žalą žmonėms mūsų šalyje, 



dar mes atiduosiu tau šimtą talentų jiems. Turintys 

Athenobius jam atsakė nė žodžio; 

{15:36} bet grįžo, pyktis, karalius, ir padarė 

ataskaitoje pas jį šios kalbos, ir šlovę 

Simonas, ir visi, kad jis matė: po to karalius buvo 

didesnis kaip rozgniewali. 

{15:37} tuo tarpu pabėgo Trifonui laivu: 

Orthosias. 

{15:38} tada karalius pagaminti Cendebeus jūrų kapitonas 

pakrantėje, ir davė jam virėjus ir raitelių, priimančiosios 

{15:39} ir liepė jį pašalinti šeimininko link 

Judo; taip pat jis įsakė jį sukurti aukštyn Cedron, ir 

Spirituoti vartus, ir į karą prieš žmones; Tačiau kalbant apie 

pats karalius, jis dirbo Trifonui. 

{15:40}, Cendebeus Jamnia atėjo ir pradėjo 

išprovokuoti žmones ir įsiveržti į Judo, ir atsižvelgti į 

žmonės kalinių, ir nužudyti juos. 

{15:41} ir, kai jis buvo statomas Cedrou, jis nustatyta 

raitelių ten, ir yra daug virėjus, galų gale, 

išdavimą, jie gali padaryti outroads ant būdų 



Judėjoje, kaip caras liepė jam. 

{16:1} tada atėjo Jonas iš Gazera, ir sakė Simonas 

jo tėvas, ką Cendebeus padarė. 

{16:2} Kodėl Simonas vadinamas dviejų jo vyriausias sūnus, 
Judas 

ir Joną, ir sakė jiems, aš ir mano broliai ir mano 

tėvo namai, nors iš mano jaunystės iki šios dienos 

kovojo su priešų Izraelio; ir ką turi 

taip pat suklestėjo į mūsų rankas, kad mes turime pristatyti 

Dažnai Izraelis. 

{16:3} bet dabar esu senas, ir jūs, iš Dievo malonės, yra iš 

tinkamo amžiaus: Būkite vietoj man ir mano brolis, ir eiti 

kovoti už mūsų tautos ir trenkia iš dangaus 

jums. 

{16:4} kad jis pasirinko iš dvidešimties tūkstančių šalies 

vyrai, karas su raitelių, kurie išėjo prieš 

Cendebeus, ir pailsėję tą naktį ne Modin. 

{16:5} ir kai kaip jos pakilo ryte, ir nuėjo 

į lyguma, Štai, puiki galinga priimančiosios tiek virėjus 

ir raitelių atėjo prieš juos: čiausiasis buvo a 



vandens upelis tarpe jų. 

{16:6}, jis ir jo žmonės pasistatė priešais juos: 

ir kada jis pamatė, kad žmonės bijojo eiti į 

vandens upelis, išvyko pirmasis per save, o tada vyrai 

matau jį pabuvoję po jo. 

{16:7} kad padaryta, jis padalytas jo žmonės, ir nustatyti, 

raitelių per vidurį ir virėjus: priešai ' 

raitelių buvo labai daug. 

{16:8} tada skambėjo jos su šventa vamzdžiais: 

po to Cendebeus ir jo šeimininko buvo pateikti skrydžio, taip 

kad daugelis iš jų buvo nužudyti, ir liekana gat juos į 
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stipriai palaikykite. 

{16:9}, tuo metu buvo John Judo brolis sužeisti; 

Bet Jonas dar po po jų, kol atėjo prie Cedron, 

kuris pastatė Cendebeus. 

{16:10}, jie pabėgo net pas bokštai srityse 

Azotus; Kodėl jis sudegino jį su ugnimi: taip, kad ten buvo 

nužudyti juos apie du tūkstančius žmonių. Po to jis 

grįžo į Judo žemę taikiai. 



{16:11} Be to paprasto Džerikas buvo Ptolemeus 

Abubus sūnus nupaišė jų kapitonas, ir jis turėjo gausa 

Sidabras ir auksas: 

{16:12} jis buvo vyriausiasis kunigas sūnus teisėje. 

{16:13} Kodėl savo širdyje, kad pakėlė, jis manė, kad 

gauti šalies į save, ir tuoj po to konsultuotis su 

deceitfully su Simon ir jo sūnūs sunaikinti juos. 

{16:14} dabar Simonas buvo Lankymūsi miestų buvo 

šalyje, ir rūpintis gera užsisakyti iš jų; 

tuo metu jis atėjo pats Džerikas su savo 

sūnus, Mattathias ir Judas, ir šimtai šešiasdešimt ir 

XVII metų, vienuoliktą mėnesį, vadinamas Sabat: 

{16:15} kur Abubus, jų sūnus 

deceitfully į mažai triumą, vadinamas Docus, kurią jis turėjo 

pastatytas, padarė juos labai banketą: čiausiasis jis turėjo 
neslėpė vyrai 

ten. 

{16:16} Taigi kai Simon ir jo sūnūs gerti iš esmės, 

Ptolemee ir jo vyrai pakilo, ir paėmė savo ginklų, ir 

nuo Simon įsigaliojo su pokylių vieta, ir nužudė jį, 



ir du jo sūnūs, ir kai kurie jo tarnai. 

{16:17}, kuris daro jis padarytas didelis išdavystę, 

ir recompensed blogio gėrio. 

{16:18} tada Ptolemee parašė šių dalykų, ir siunčiami į 

karalius, kad jis turi nusiųsti jį į priimančiosios į pagalbą, ir jis 

duotų jam šalies regionų ir miestų. 

{16:19} pasiuntė kiti taip pat su Gazera, nužudyti Joną: ir 

pas tribūnų jis išsiuntinėjo laiškus ateiti pas jį, kad jis 

gali suteikti jiems sidabro, ir aukso ir apdovanojimai. 

{16:20} ir kitiems jis pasiuntė imtis Jeruzalėje, ir 

kalno šventyklos. 

{16:21} dabar vienas turėjo paleisti pirmiau Gazera ir sakė Jonas 

kad jo tėvas ir broliai buvo nužudyti, ir ištarė jis, 

Ptolemee Kas pasiuntė nužudyti tave taip pat. 

{16:22} šio sprendimo kai jis išgirdo, jis buvo skausminga 
apstulbino: taip 

jis Įdėjo į rankas ant jų, kurie buvo sunaikinti jį, ir 

nužudė juos; nes jis žinojo, kad jie prašė, kad jam toli. 

{16:23} kaip dėl Jono, ir jo veiksmai 

karai, ir vertas darbų, kuriuos jis padarė, ir statybos 



sienos, kurią jis, ir jo daikteliai, 

{16:24}: Štai, tai parašyti savo kronikose 

kunigystės, nuo to laiko jis buvo vyriausiasis kunigas, po jo 

tėvas. 

 


