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2 Makkabeeën 

Het tweede boek van de Makkabeeën 

{1:1} de broeders, de Joden die in Jeruzalem en in 

het land van Judea, wens de broeders, de Joden die zijn 

in heel Egypte gezondheid en vrede: 

{1:2} God worden genadig unto u, en vergeet niet zijn 

verbond dat hij met Abraham, Isaak en Jakob, zijn 

trouwe dienstknechten; 

{1:3} en geef jullie allemaal een hart om hem te dienen, en om 
te doen zijn 

zal, met een goede moed en een bereid geest; 

{1:4} en open jullie harten in zijn wet en 

geboden, en sturen u vrede, 

{1:5} en horen van uw gebeden, en worden op een met u, en 

nooit verzaken u in tijd van benauwdheid. 

{1:6} en nu we hier bidden voor u. 

{1:7} wat tijd als Demetrius, in de honderd regeerde 

weerkeren en negende jaar, schreven we de Joden tot u in de 



extremiteit moeite dat vandaan op ons in die jaren, 

de keer dat Jason en zijn bedrijf opstand van de Heilige 

land en Koninkrijk, 

{1:8} verbrand de veranda en onschuldig bloed vergoten: 

dan wij tot de heer bad, en werden gehoord; we aangeboden 

ook offers en fijn meel, brandende de lampen en instellen 

weer de broden. 

{1:9} en nu zien dat gij het feest van het Loofhuttenfeest in 
houden 

de maand Casleu. 

{1:10} in de honderd tachtig en achtste jaar, de 

mensen die in Jeruzalem en Judea, en de Raad waren 

en Judas, verzonden groeten en gezondheid tot Aristobulus, 
koning 

Ptolemeus meester, die de omvang van de gezalfde was 

priesters, en aan de Joden die in Egypte waren: 

{1:11} zodanig zoals God ons van grote verlost heeft 

gevaren, wij danken hem zeer, als in de strijd tegen 

een koning. 

{1:12} want hij hen die vochten in de Heilige uitgeworpen 

stad. 



{1:13} voor wanneer de leider was gekomen in Perzië, en de 

leger met hem dat leek onoverwinnelijk, zij werden gedood de 

Tempel van Nanea door het bedrog van Nanea van priesters. 

{1:14} voor Antiochus, alsof hij zou trouwen met haar, 

kwam in de plaats, en zijn vrienden die met hem, moesten 

geld ontvangen in de naam van een bruidsschat. 

{1:15} die wanneer de priesters van Nanea had uiteengezet, 

en hij is aangegaan met een klein bedrijf het kompas 

van de tempel sluiten ze de tempel zo spoedig Antiochus 

was gekomen: 

{1:16} en een ingewijd deur van het dak, ze gooide 

stenen zoals bliksem en neergeslagen de kapitein, 

hakte hen in stukken, sloeg uit hun hoofd en wierpen hen 

die zonder waren. 

{1:17} gezegend worden onze God in alle dingen, wie heeft 

overgeleverd de goddeloze. 

{1:18} Daarom terwijl we nu besloten zijn te houden 

de reiniging van de tempel op de vijf en twintigste 

dag van de maand Casleu, we dachten dat het noodzakelijk is 
om te certificeren 



u daarvan, dat gij ook kunnen houden, als het feest van de 

Loofhuttenfeest, en van de brand, die werd gegeven ons 
wanneer 

Neemias aangeboden sacrifice, na dat hij had bouwde de 

Tempel en het altaar. 

{1:19} voor wanneer onze vaderen werden geleid naar Perzië, 
de 

priesters die vervolgens vroom werden nam het vuur van het 
altaar 

heimelijk, en verstopte het in een holle plek van een put zonder 
water, 

waar ze bewaard het zeker, zodat de plaats onbekend voor alle 
was 

mannen. 

{1:20} nu na vele jaren, wanneer het Gode behaagd, 

Neemias, worden verzonden vanaf de koning van Perzië, 
stuurde van de 

nageslacht van die priesters die het had verborgen op het vuur: 
maar wanneer 

Zij vertelden ons dat ze gevonden geen brand, maar dikke 
water; 

{1:21} dan beval hij hen op te stellen, en 

brengen en wanneer de offers werden gelegd op, Neemias 



voerde het bevel over de priesters strooi het hout en de dingen 

daarop legde met het water. 

{1:22} toen dit gebeurde, en de tijd kwam dat de 

zon scheen, die eerder was verborgen in de wolk, er was een 

grote brand ontstoken, zodat ieder mens bewondering. 

{1:23} en de priesters maakte een gebed terwijl het offer 

verbruikte, zeg ik, zowel de priesters, en al de rest, 

Jonathan begin, en de rest beantwoorden men, als 

Neemias deed. 

{1:24} en het gebed werd na deze manier; O Heer, 

Here God, de Schepper van alle dingen, die kunst angstig en 
sterk, 

en rechtvaardig en barmhartig, en de enige en gracieuze 
koning, 

{1:25} de enige gever van alle dingen, de enige gewoon, 

Almachtige en eeuwige, gij die Israël van alle deliverest 

problemen, en didst zegt Kies de vaders, en hen heiligen: 

{1:26} ontvangen het offer voor uw hele volk Israël, 

behoud uw eigen gedeelte en het heiligen. 

{1:27} verzamelen die samen die verspreid zijn van ons, 

hen die dienen onder de heidenen, kijk op hen bevrijden 



die worden veracht verafschuwde en laat de heidense weten 

dat gij onze God zijt. 

{1:28} straft hen die ons onderdrukken, en met trots ons doen 

verkeerde. 

{1:29} plant uw volk opnieuw in uw heilige plaats, zoals Mozes 

heeft gesproken. 

{1:30} en de priesters gezongen Psalmen van thanksgiving. 

{1:31} nu wanneer het offer werd geconsumeerd, Neemias 

voerde het bevel over het water dat werd achtergelaten om te 
worden gegoten op de grote 

stenen. 

{1:32} toen dit klaar was, er een vlam werd ontstoken: 

maar het was verbruikt door het licht dat van het altaar scheen. 

{1:33} dus wanneer deze kwestie bekend was, het werd verteld 
de 

koning van Perzië, die in de plaats, waar de priesters die 
werden 

weggeleid had verborgen de brand, bleek er water, en dat 
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Neemias had daarmee de offers gezuiverd. 



{1:34} dan de koning, inclosing van de plaats, het heilig, 
gemaakt 

Nadat hij had geprobeerd de zaak. 

{1:35} en de koning nam vele gaven, en schonk 

daarvan op wie hij zou bevredigen. 

{1:36} en Neemias genaamd dit ding Naphthar, die is 

zoveel te zeggen, een reiniging: maar veel mannen het Nephi te 
noemen. 

{2:1} is het ook gevonden in de administratie, dat Jeremy de 

profeet gebood werden weggevoerd te houden 

het vuur, als het heeft al aangegeven: 

{2:2} en hoe dat de Helderziende, hun hebben gegeven het 

wet, betalen hen niet te vergeten de geboden van de 

Heer, en dat ze niet in hun geest vergissen moeten, wanneer zij 

Zie beelden van zilver en goud, met hun ornamenten. 

{2:3} en met andere dergelijke toespraken aangespoord hij hen, 

dat niet de wet van hun hart afwijken moet. 

{2:4} it was ook vervat in de dezelfde schrijven, die de 

profeet van God, wordt gewaarschuwd voerde het bevel over 
de Tabernakel 

en de ark te gaan met hem, als hij uitging in de 



Berg, waar Mozes klom en zag het erfgoed van 

God. 

{2:5} en toen Jeremy erheen, vond hij een holle 

grot, waarin hij van de Tabernakel, de ark, en de 

wierookaltaar, en dus de deur gestopt. 

{2:6} en sommige van degenen die hem volgden kwamen tot 
het mark 

de manier, maar ze kon het niet vinden. 

{2:7} die toen Jeremy gezien, Hij beschuldigde hen, 

zeggen, wat betreft die plaats, zijn het onbekend tot en met de 
tijd 

dat God zijn mensen weer samen, en ontvangen ze verzamelen 

tot genade. 

{2:8} dan zullen de heer shew hen deze dingen, en de 

glorie van de heer zullen verschijnen, en de cloud ook, zoals het 
was 

Safan onder Mozes, alsook wanneer Solomon gewenst dat de 

plaats misschien eervol geheiligd worden. 

{2:9} it werd ook verklaard, dat hij verstandig wordt 
aangeboden de 

offeren van toewijding, en de afwerking van de tempel. 



{2:10} en als wanneer Mozes tot de heer bad, het vuur 

kwam uit de hemel, en verbruikt de offers: zelfs 

zo ook Bad Solomon, en het vuur kwam uit 

hemel, en verbruikt de brandoffers. 

{2:11} en Mozes zeide, omdat het zonde-offer niet was 

om te worden gegeten, was het verbruikt. 

{2:12} dus Solomon die acht dagen gehouden. 

{2:13} de zelfde dingen werden ook gemeld in de geschriften 

en commentaren van Neemias; en hoe hij de oprichting van 
een 

bibliotheek verzamelden de handelingen van de koningen en de 

profeten, en van David en de brieven van de koningen 

betrekking tot de heilige gaven. 

{2:14} op dezelfde wijze ook Judas verzamelden alle 

die dingen die verloren wegens de oorlog die we hadden 
werden, en 

zij blijven met ons, 

{2:15} Stuur daarom hebt gij noodzaak daarvan, wat aan 

halen ze tot u. 

{2:16} overwegende dat wij dan gaan vieren de 

zuivering, wij hebben u geschreven, en zult gij doen Nou, 



Als gij dezelfde dagen houdt. 

{2:17} wij hopen ook dat de God, die al zijn geleverd 

mensen, en gaf hen alle een erfenis, en het Koninkrijk, en 

het priesterschap en het heiligdom, 

{2:18} zal zoals hij beloofd in de wet, binnenkort ontferm u 

bij ons, en ons samen uit elk land onder verzamelen 

hemel in de heilige plaats: want hij heeft ons van verlost 

grote problemen, en heeft de plaats gezuiverd. 

{2:19} nu als betreffende Judas Makkabeüs, en zijn 

broeders, en de zuivering van de grote tempel, en de 

toewijding van het altaar, 

{2:20} en de oorlog tegen Antiochus Epiphanes, en 

Eupator zijn zoon, 

{2:21} en het manifest ondertekent dat kwam uit de hemel 

voor hen die zich zich ingespannen om hun eer gedragen 

voor Jodendom: dat zijn maar een paar, zij overwon de 

Geheleland en achtervolgd barbaarse scharen, 

{2:22} en de tempel weer hersteld gerenommeerde all de 

wereld over, en bevrijd van de stad, en handhaving van de 
wetten die 



gingen naar beneden, de heer wordt genadig tot hen met 

alle stemmen: 

{2:23} al deze dingen, ik zeg, wordt verklaard door Jason van 

Cyrene in vijf boeken, we zullen assay te verkorten in één 

volume. 

{2:24} voor de behandeling van het oneindige aantal, en de 

moeilijkheden die ze dat verlangen om te kijken vinden naar de 

verhalen van het verhaal, voor de verscheidenheid van de zaak, 

{2:25} heeft men voorzichtig, dat zij die zal lezen kunnen 

hebben van vreugde, en dat zij die verlangend te committeren 
aan 

geheugen wellicht gemak, en dat allemaal in wiens handen het 

komt wellicht winst. 

{2:26} daarom aan ons, die op ons hebben genomen dit 

pijnlijke arbeid van verkortend, het was niet gemakkelijk, maar 
een kwestie van 

zweet en kijken; 

{2:27} zelfs als er geen gemak hem dat bereidt een 

banket, en zoekt het voordeel van anderen: nog voor de 

pleasuring van veel zullen we graag deze grote pijn; 



{2:28} verlaten aan de auteur van de precieze behandeling van 
elke 

bijzondere en werkende te volgen van de regels van een 

verkorting. 

{2:29} voor als de bouwmeester van een nieuw huis moet zorg 

voor het hele gebouw; maar hij die undertaketh naar het uit, 

en schilderen, moeten uitzoeken fit dingen voor de versiering 

daarvan: zelfs dus ik denk dat het met ons. 

{2:30} te staan op elk punt, en gaan over dingen op 

grote, en nieuwsgierig in gegevens, behoort tot de eerste 

Auteur van het verhaal: 

{2:31} maar te gebruiken kort te houden, en voorkomen veel 
werken van 

het werk, enkel wordt toegekend aan hem die zal een 
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ingekorte. 

{2:32} hier dan zal kunnen we beginnen het verhaal: alleen toe 
te voegen 

dus veel met dat die heeft gezegd, dat het een dwaas 

ding maken een lange proloog, te kort in het verhaal 

zelf. 



{3:1} nu wanneer de heilige stad werd bewoond met alle 

vrede, en de wetten werden gehouden goed, omwille van de 

godsvrucht van Onias de hogepriester, en zijn haat jegens 

goddeloosheid, 

{3:2} it geschiedde dat zelfs de koningen zich 

nakomen van de plaats, en de tempel met hun beste vergroten 

geschenken; 

{3:3} zodat dat Seleucus van Azië van zijn eigen inkomsten 

kale alle kosten die behoren tot de service van de offers. 

{3:4} maar één Simon van de stam van Benjamin, die was 

gemaakt van gouverneur van de tempel, viel uit met de 
hogepriester 

over obsessieve compulsieve stoornis in de stad. 

{3:5} en wanneer hij kon niet overwinnen Onias, hij gat hem 

naar de zoon van Thraseas, die de toenmalige gouverneur 
Apollonius 

van Celosyria en Phenice, 

{3:6} en vertelde hem dat de Schatkist in Jeruzalem vol was 

voor oneindige sommen geld, zodat de veelheid van hun 

rijkdom, die niet betrekking op de rekening van de offers 
hebben, 



ontelbare was, en dat het was mogelijk om alles in te brengen 

de king's hand. 

{3:7} nu wanneer Apollonius kwam aan de koning, en had 

Safan hem van het geld waarvan hij werd verteld, de koning 

koos uit Heliodorus zijn penningmeester, en stuurde hem met 
een 

gebod om hem het foresaid geld. 

{3:8} dus onverwijld Heliodorus ging op reis; onder een 

kleur van een bezoek aan de steden Celosyria en Phenice, maar 

inderdaad van de koning om doel te beantwoorden. 

{3:9} en toen hij te Jeruzalem gekomen was, en hadden 

hoffelijk ontvangen van de hogepriester van de stad, vertelde 
hij 

hem wat intelligentie werd gegeven van het geld, en verklaard 

Welnu hij kwam, en vroeg als deze dingen zo waren inderdaad. 

{3:10} dan de hoge priester hem vertelde dat er dergelijke 

geld opgelegd voor de verlichting van weduwen en wezen 

kinderen: 

{3:11} en dat het aantal tot de Hircanus zoon van behoorde 

Tobias, een man van grote waardigheid, en niet als die 
goddeloos 



Simon had slecht geïnformeerd: de som blijke waarvan in alle 
vier was 

honderd talenten zilver, en tweehonderd van goud: 

{3:12} en dat het helemaal onmogelijk was dat een dergelijke 

onrecht moeten gebeuren tot hen, die het had begaan 

de heiligheid van de plaats, en aan de Majesteit en 
onschendbaar 

de heiligheid van de tempel, over de hele wereld vereerd. 

{3:13} maar Heliodorus, vanwege de konings 

gebod gegeven hem gezegd, dat het in enige wijze moet 
worden 

in de schatkist van de koning gebracht. 

{3:14} dus op de dag die hij trad hij in te 

bestellen van deze zaak: daarom er geen kleine lijdensweg was 

gedurende de hele stad. 

{3:15} maar de priesters, prostrating zich voor de 

altaar in hun priesters gewaden, riep hemel op 

hem die een wet aangaande dingen gegeven aan hij gehouden, 
dat 

zij moeten veilig bewaard worden voor zulke zoals had begaan 

ze worden gehouden. 



{3:16} dan wie de Hogepriester had gekeken in het gezicht, 

het zijn hart zou gewond zijn: voor zijn gelaat en 

het veranderen van zijn kleur aangegeven de binnenwaarts 
lijdensweg van zijn 

geest. 

{3:17} voor de man was zo compassed met angst en 

horror van het lichaam, dat het manifest aan hen die keek 

op hem, wat verdriet hij nu in zijn hart had. 

{3:18} anderen liep massaal uit hun huizen naar de 

algemene smeekbede, want de plaats was om te komen 

in minachting. 

{3:19} en de vrouwen, girt met zak onder hun 

borsten, overvloed in de straten en de maagden die waren 

gehouden in liep, sommige naar de gates, en enkele aan de 
muren, en 

anderen keek uit de ramen. 

{3:20} en bovenal houden hun handen richting hemel, maakte 

smeekbede. 

{3:21} dan het zou hebben medelijden een man om te zien het 
vallen 

Down van de menigte van alle soorten, en de angst van de hoge 



priester in dergelijke een lijdensweg. 

{3:22} zij vervolgens opgeroepen de Almachtige Heer te houden 

de dingen begaan van vertrouwen veilig en zeker voor diegenen 
die 

had gepleegd hen. 

{3:23} toch Heliodorus uitgevoerd wat was 

afgekondigd. 

{3:24} nu presenteren als hij er was zichzelf met zijn 

waken over de Schatkist, de heer van geesten, en de Prins 

van alle macht, veroorzaakt een grote verschijning, zodat alles 
wat 

geacht te komen met hem stonden versteld van de kracht 

van God, flauwgevallen en bang waren zere. 

{3:25} voor bleek er tot hen een paard met een 

verschrikkelijke rider op hem, en versierd met een zeer eerlijke 

bekleding, fel liep, en hij sloeg op Heliodorus met 

zijn voorvoeten, en het leek dat hij die op het paard zat 

had volledige harnas van goud. 

{3:26} bovendien twee andere jonge mannen verschenen 

hem, opmerkelijke in sterkte, uitstekende in schoonheid, en 
knappe in 



kleding, die stond hem aan beide zijden; en gegeseld hem 

voortdurend, en gaf hem veel pijnlijke strepen. 

{3:27} en Heliodorus viel plotseling tot de grond, en 

met grote duisternis was compassed: maar die met werden 

hem hem opnam, en zet hem in een nest. 

{3:28} dus hem, die de laatste tijd kwam met een grote trein en 

met alle zijn bewaker in de genoemde schatkist verricht zij, 

niet in staat om zichzelf te helpen met zijn wapens: en 

Zij erkenden kennelijk de macht van God. 

{3:29} want hij door de hand van God werd gegoten naar 
beneden, en leggen 

sprakeloos zonder alle hoop van het leven. 

{3u30} maar geprezen zij de heer, dat wonderbaarlijk was 

nagekomen zijn eigen plaats: voor de tempel; die een beetje 
afore 
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was vol van angst en moeite, als de Almachtige Heer 

verscheen, was gevuld met vreugde en blijdschap. 

{3:31} dan straightways bepaalde van Heliodorus vrienden 

Onias, die hij wil oproepen de allerhoogste aan Bad 



verlenen hem zijn leven, die leggen bereid op te geven de 
geest. 

{3:32} zodat de hogepriester, opdat de koning zou vermoeden 

misconceive dat sommige verraad had verricht 

Heliodorus door de Joden, aangeboden een offer voor de 
gezondheid van 

de man. 

{3:33} nu als de hogepriester was het maken van een 
verzoening, 

de dezelfde jonge mannen in dezelfde kleding verscheen en 

stond naast Heliodorus, zeggende: Onias geven de hogepriester 

geweldig heeft bedankt, zodat wat betreft zijn sake de heer 
verleend 

je leven: 

{3:34} en zien dat gij zijt geweest gegeseld uit 

hemel, verkondigen van alle mannen de machtige kracht van 
God. En 

toen ze deze woorden had gesproken, verscheen ze niet meer. 

{3:35} dus Heliodorus, nadat hij had aangeboden tot offeren 

de heer, en maakte grote geloften hem die hem had gered 

leven en groette Onias, keerde terug met zijn gastheer aan de 
koning. 



{3:36} getuigde hij vervolgens aan alle mannen de werken van 
de grote 

God, die hij had gezien met zijn ogen. 

{3:37} en wanneer de koning Heliodorus, die een pasvorm 
wellicht 

mens worden gestuurd maar nogmaals naar Jeruzalem, zei hij, 

{3:38} Stuur indien gij een vijand of een verrader, hem 
derwaarts, 

en gij zult hem goed gegeseld, ontvangen als hij met 
ontsnappen 

zijn leven: voor in die plaats, ongetwijfeld; Er is een especial 

kracht van God. 

{3:39} want hij die in de hemel woont zijn oog op dat heeft 

plaats en defendeth; en hij beateth en vernietigt ze 

die komen om te kwetsen het. 

{3:40} en de dingen betreffende Heliodorus, en de 

bewaring van de Schatkist, viel uit op dit soort. 

{4:1} deze Simon nu, van wie we sprak afore, gelet 

is een verrader van het geld, en zijn land, belasterd 

Onias, alsof hij ha doodsbang Heliodorus, en de werknemer 

van deze kwalen. 



{4:2} zo was hij vet te noemen hem een verrader, die had 

verdiende goed van de stad, en zijn eigen natie, in het bod 
ingebracht en 

was zo ijverig van de wetgevingen. 

{4:3} maar toen hun haat ging tot nu toe, die door een van 

Simon's factie moorden werden gepleegd, 

{4:4} Onias zien het gevaar van deze stelling, en die 

Apollonius, als zijnde de gouverneur van Celosyria en Phenice, 

deed woede, en verhogen van Simon's boosheid, 

{4:5} ging hij naar de koning, niet een aanklager van zijn 

landgenoten, maar op zoek naar het welzijn van alle, beide 
publick en 

privé: 

{4:6} want hij zag dat het onmogelijk was dat de Braziliaanse 

rustig moet blijven, en Simon laat zijn dwaasheid, tenzij de 

koning keek men. 

{4:7} maar na de dood van Seleucus, toen Antiochus, 

genaamd Epiphanes, nam het Koninkrijk, Jason de broer van 

Underhand gebaard om Hogepriester Onias 

{4:8} beloftevolle de koning door voorbede drie 

honderd en weerkeren talenten van zilver, en andere 



inkomsten tachtig talenten: 

{4:9} naast, hij beloofde toewijzen van honderd en 

vijftig meer, als hij kan hebben licentie om te zette hem tot een 
plek voor 

oefenen, en voor de opleiding van jongeren in de mode van 

de heidenen, en ze op te schrijven van Jeruzalem door de naam 
van 

Antiochians. 

{4:10} die toen de koning had verleend, en hij had 

gekregen in zijn hand de regel onmiddellijk hij zijn bracht eigen 

natie Greekish Fashion. 

{4:11} en de koninklijke voorrechten toegekend van speciale 
stemmen 

aan de Joden door middel van John de vader van Eupolemus, 

die ambassadeur naar Rome ging voor vriendschap en hulp, 
nam hij 

weg; en neerzetten van de regeringen die waren 

volgens de wet, hij opgevoed nieuwe gewoonten tegen de 

recht: 

{4:12} voor bouwde hij graag een plek van oefening onder de 

toren zelf, en de belangrijkste jonge mannen onder zijn 
gebracht 



onderwerping, en maakte hen draag een hoed. 

{4:13} nu dergelijke de hoogte van Griekse modes was, en 

verhoging van heathenish manieren, door middel van de 
overschrijding 

profaneness van Jason, die goddeloze stakker en geen hoog 

priester; 

{4:14} dat de priesters geen moed hadden voor meer 

op het altaar, maar verachten de tempel, en verwaarlozen het 

offert, verhaastten om deelgenoot zijn van het onwettig 

uitkering in de plaats van oefening, na de wedstrijd voor Discus 

noemde ze weer; 

{4:15} niet instellen door de palmares van hun vaderen, maar 

wens de glorie van de Grieken het beste van alles. 

{4:16} door reden blijke waarvan zere ramp kwam op hen: 

want zij hadden ze hun vijanden en de avengers, waarvan 

aangepaste zij gevolgd dus serieus, en aan wie zij 

wilde worden zoals in alle dingen. 

{4:17} want het is niet een lichte ding om te doen goddeloos 
handelen tegen de 

wetten van God: maar de volgende keer wordt daarvan opgave 
te doen 



dingen. 

{4:18} nu wanneer het spel dat werd gebruikt elke geloof jaar 

werd gehouden in Tyrus, de koning aanwezig, 

{4:19} deze ungracious Jason verzonden speciale 
boodschappers 

van Jeruzalem, die waren Antiochians, daartoe drie 

honderd drachms van zilver tot het offer van Hercules, 

die dacht dat zelfs de houders daarvan passen niet te schenken 

op het offer, want het was niet handig, maar als 

gereserveerd voor andere heffingen. 

{4:20} dit geld vervolgens in verband van de afzender, was 

benoemd tot Hercules offer; maar vanwege de dragers 

daarvan, het werkte aan het maken van gallies. 

{4:21} nu Apollonius de zoon van Menestheus toen 

verzonden naar Egypte voor de kroning van koning Ptolemeus 

Philometor, Antiochus, begrijpen hem niet goed te zijn 

getroffen om zijn zaken, voorzien van zijn eigen veiligheid: 
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waarna hij kwam te Joppe, en vandaar naar Jeruzalem: 

{4:22} waar hij eervol werd ontvangen van Jason, en 



van de stad, en werd gebracht met fakkel, uitstappen, en met 

grote shoutings: en zo daarna ging met zijn gastheer tot 

Phenice. 

{4:23} drie jaar daarna Jason Menelaos verzonden, de 

voornoemde Simon's broer, dragen het geld bij de koning, 

en zet hem in geest van bepaalde noodzakelijke zaken. 

{4:24} maar hij gebracht naar de aanwezigheid van de koning, 

Wanneer hij hem voor de glorieuze verschijning van had 
vergroot 

zijn macht, kreeg het priesterschap aan zichzelf, het aanbieden 
van meer dan 

Jason door drie honderd talenten zilver. 

{4:25} dus hij kwam met de koning van het mandaat, brengen 

niets waard het hoge priesterschap, maar met de woede van 
een 

wrede tiran, en de woede van een woeste beest. 

{4:26} dan Jason, die had ondermijnd zijn eigen broer, 

ondermijnd door een ander, werd gedwongen om te vluchten 
naar 

het land van de Ammonieten. 

{4:27} dus Menelaos kreeg het Prinsdom: maar als voor de 



geld dat hij had beloofd aan de koning, hij nam niet goed 

Sorteer, zij Sostratis de heerser van het kasteel het vereist: 

{4:28} voor hem nauwelijks het verzamelen van de 

douane. Daarom beide heetten ze voor de koning. 

{4:29} nu Menelaos zijn broer Lysimachus in zijn liet 

ipv in de priesterschap; en Sostratos links kratten, die was 

gouverneur van het Cyprians. 

{4:30} terwijl die dingen in doen, waren zij van Tarsus 

en Mallos maakte opstand, omdat ze werden gegeven aan 

de king's concubine, genaamd Antiochus. 

{4:31} dan kwam de koning in alle haast te sussen zaken, 

vertrek Andronicus, een man in autoriteit, voor zijn 
plaatsvervanger. 

{4:32} nu Menelaos, veronderstellen dat hij had gekregen een 

gunstige tijd, stal bepaalde schepen van goud uit de 

Tempel, en sommige van hen gaf aan Andronicus, en wat hij 

verkocht in Tyrus en de steden rondom. 

{4:33} die toen Onias zeker wist, hij bestraft 

hem, en trok zelf naar een heiligdom op Daphne, dat 

liegt door Antiochia. 



{4:34} Daarom Menelaos, Andronicus uit elkaar, nemen 

gebeden, hem te krijgen Onias in zijn handen; die wordt 

men overtuigd, en komt naar Onias in bedrog, gaf 

hem zijn rechterhand met Eden; en hoewel hij verdacht werden 

door hem, toch haalde hij hem tevoorschijn te komen van de 

heiligdom: wie onverwijld hij opgesloten zonder verwijzing van 

Justitie. 

{4:35} voor de waardoor niet alleen de Joden, maar veel 

ook van andere naties, grote verontwaardiging, en waren veel 

bedroefd voor de onrechtvaardige moord op de man. 

{4:36} en toen de koning gekomen was weer van de 

plaatst over Cilicië, de Joden die in de stad waren, en 

Sommige van de Grieken die het feit ook verafschuwde 
geklaagd 

omdat Onias was gedood zonder opgaaf van reden. 

{4:37} daarom Antiochus werd harte sorry, en 

verplaatst naar jammer, en huilde, vanwege de sobere en 
bescheiden 

gedrag van hem dat dood was. 

{4:38} en worden ontstoken met woede, onmiddellijk nam hij 

weg Andronicus zijn paars, en huur van zijn kleren, en 



waardoor hij door de hele stad tot die plaats, 

waar hij ongehoorzaamheid tegen Onias had begaan, er 
doodde 

hij de vervloekte moordenaar. Dus de heer beloond hem zijn 

straf, zoals hij had verdiend. 

{4:39} nu wanneer veel sacrileges had gepleegd 

de stad door Lysimachus met instemming van Menelaos, en 

de vrucht ervan was verspreid in het buitenland, de menigte 
verzameld 

zelf samen tegen Lysimachus, vele schepen van 

goud wordt al weggedragen. 

{4:40} waarna de gewone mensen stijgt, en wordt 

gevuld met woede, Lysimachus gewapend ongeveer 
drieduizend 

mannen, en begon eerst te bieden van geweld; een Auranus 
wordt 

de leider, een man die ver gegaan jaren, en niet minder in 
dwaasheid. 

{4:41} ze dan zien de poging van Lysimachus, sommige 

van hen gevangen stenen, sommige clubs, anderen nemen 
handenvol van 



stof, dat volgende bij de hand was, werpen ze allemaal samen 
op 

Lysimachus, en degenen die op hen. 

{4:42} dus vele van hen ze gewond, en wat ze 

viel op de grond, en alle van hen zij gedwongen om te vluchten: 
maar 

Wat betreft de churchrobber zelf, hem zij gedood naast de 

Schatkist. 

{4:43} van deze zaken werd er daarom een beschuldiging 

gelegd tegen Menelaos. 

{4:44} nu de koning toen naar Tyrus, drie mannen die 

werden verzonden uit de Senaat pleitte de oorzaak voor hem: 

{4:45} maar Menelaos, nu wordt veroordeeld, beloofd 

Ptolemee de zoon van Dorymenes om hem veel geld, als 

Hij zou de koning tegen hem kalmeren. 

{4:46} whereupon Ptolemee nemen de koning opzij in een 

bepaalde gallery, als het ware te nemen van de lucht, bracht 
hem te zijn 

van een andere geest: 

{4:47} zodat hij Menelaos van ontslagen de 

beschuldigingen, die niettegenstaande oorzaak was van al de 



onheil: en die arme mensen, die, als ze had verteld hun 

oorzaak, ja, voordat de Scythen, moet zijn beoordeeld 

onschuldig, ze hij ter dood veroordeeld. 

{4:48} dus zij die de zaak voor de stad, gevolgd en 

voor de mensen, en voor de heilige schepen, snel lijden 

onrechtvaardige straf. 

{4:49} zelfs daarom zij van Tyrus, verhuisde met haat 

dat veroorzaakt goddelozen daad, hen te worden eervol 
begraven. 

{4:50} en zo via de begeerte van hen die 

van de macht waren Menelaos bleef nog in autoriteit 

in boosheid toeneemt, en wordt een grote verrader van de 
burgers. 

{5:1} ongeveer tegelijkertijd Antiochus bereid zijn tweede 

reis naar Egypte: 

{5:2} en toen het gebeurde, dat door alle van de stad, voor 

de ruimte bijna van veertig dagen, er waren gezien ruiters 

uitgevoerd in de lucht, in doek van goud, en gewapend met 
lansen, 

net als een band van soldaten, 
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{5:3} en troepen van ruiters in matrix, ontmoeten en 

een tegen de ander, met schudden van schilden, en 

veelheid van pikes, tekening van zwaarden en gieten van 

Darten en glinsterende van gouden ornamenten en harnas van 
alle 

soorten. 

{5:4} daarom iedere man die gebeden dat verschijning 

zou kunnen blijken goed. 

{5:5} nu toen er was uitgegaan van een vals gerucht, als 

Hoewel Antiochus dood geweest was, Jason nam op zijn minst 
een 

duizend mannen, en plotseling maakte een aanval op de stad; 

en zij die waren op de muren wordt zet terug, en de 

stad uitvoerig genomen, Menelaos vluchtte het kasteel: 

{5:6} maar Jason doodde zijn eigen burgers zonder genade, niet 

Overwegende dat om de dag van hen van zijn eigen natie 

zou een meest ongelukkige dag voor hem; maar ze denken 

geweest zijn vijanden, en niet zijn landgenoten, wie hij 

veroverd. 

{5:7} hoe het ook zij hiervoor alle behaalde hij het prinsdom 
niet, 



maar op de laatste ontvangen schaamte voor de beloning voor 
zijn verraad, 

en weer in het land van de Ammonieten gevlucht. 

{5:8} in het einde dus had hij een ongelukkig rendement, 

beschuldigd vóór Aretas de koning van de Arabians, 

vlucht van stad tot stad, nagestreefd van alle mannen, gehaat 
als een 

forsaker van de wetten, en wordt gehouden in gruwel als een 

openen van de vijand van zijn land en landgenoten, hij werd 
uitgeworpen 

in Egypte. 

{5:9} dus hij die veel uit hun land verdreven had 

omgekomen in een vreemd land, u zich terugtrekt op de 
Lacedemonians, 

en daar denken te vinden hulp uit hoofde van zijn verwanten: 

{5:10} en hij die had veel onbegraven weggeworpen had geen 

om te rouwen voor hem, noch een plechtige begrafenissen 
helemaal niet, noch 

graf met zijn vader. 

{5:11} nu toen dat gebeurde aan de king's kwam 

auto, hij dacht dat Judea had opstand: waarna 



verwijderen uit Egypte een woedend indachtig, nam hij de stad 
door 

kracht van wapens, 

{5:12} en gebood zijn mannen van de oorlog niet aan dergelijke 
reserveonderdelen 

Als ze elkaar ontmoetten, en om te doden, zoals ging bij de 
huizen. 

{5:13} dus er was het doden van jong en oud, maken 

opslag van mannen, vrouwen en kinderen, doden van maagden 
en 

zuigelingen. 

{5:14} en er werden vernietigd binnen een tijdsbestek van drie 

hele dagen tachtig duizend, waarvan veertig duizend 

werden gedood in het conflict; en geen minder verkocht dan 
gedood. 

{5:15} was hij niet inhoud met dit, maar geacht te 

Ga naar de meest heilige tempel van de hele wereld; Menelaos, 

die verrader aan de wetten, en naar zijn eigen land, wordt zijn 

Gids: 

{5:16} en het nemen van de heilige schepen met vervuilde 
handen, 

en met wereldse handen trekken van de dingen die werden 



gewijd door andere koningen aan de vergroting en glorie en 

eer van de plaats, hij gaf ze weg. 

{5:17} en dus hooghartige was Antiochus in gedachten, dat hij 

vond niet dat de heer boos voor een tijdje voor de 

zonden van hen die woonde in de stad, en daarom zijn oog was 

niet op de plaats. 

{5:18} voor had ze niet zijn voorheen verpakt in veel 

zonden, deze man, zo snel als hij was gekomen, hadden 
onverwijld 

gegeselde, en leg terug van zijn vermoeden, als Heliodorus 

was, wie Seleucus de koning gestuurd om weer te geven van de 
schatkist. 

{5:19} toch God koos niet de mensen voor 

de plaats van sake, maar de plek ver de people's sake. 

{5:20} en daarom de plek zelf, dat deelgenoot was 

met hen van de tegenspoed die overkomen van de natie, deed 

Daarna communiceren in de voordelen die zijn verzonden vanaf 
de heer: 

en als het werd verlaten in de verbolgenheid van de 
Almachtige, dus 

nogmaals, de grote heer worden verzoend, werd opgericht met 
alle 



heerlijkheid. 

{5:21} dus toen Antiochus had gedragen uit de tempel een 

duizend- en -achthonderd talenten, vertrok hij in alle haast 

tot Antiochia, weening in zijn trots te maken van het land 

bevaarbaar, en de zee begaanbaar te voet: dat was de 

overmoed van zijn geest. 

{5:22} en hij verliet presidenten om de natie kwellen: op 

Jeruzalem, Philip, voor zijn land een Frygische, en voor 

meer barbaarse dan hij manieren die hem er zette; 

{5:23} en Garizim, Andronicus; en bovendien, 

Menelaos, die erger dan al de rest naakt een zware hand 

over de burgers, het hebben van een kwaadaardige geest tegen 
zijn 

landgenoten de Joden. 

{5:24} stuurde hij ook die afschuwelijke aanvoerder Apollonius 

met een leger van twee en twintig duizend, commandant van 
hem 

om te doden van al degenen die in hun beste leeftijd waren, en 
om te verkopen de 

vrouwen en de jongere sorteren: 

{5:25} die komen naar Jeruzalem, en doen alsof ze vrede, 



verdraagzaam tot de heilige dag van de Sabbat, bij het nemen 
van de 

Joden heilige dag te houden, gebood hij zijn manschappen te 
bewapenen 

zelf. 

{5:26} en dus hij hen die waren gegaan doodde naar de 

viering van de Sabbat, en loopt door de stad met 

wapens doodde grote menigten. 

{5:27} Maar Judas Makkabeüs met negen anderen, of 

daaromheen, trok zich in de wildernis en woonde 

in de bergen naar de wijze der beesten, met zijn 

bedrijf, die gevoed zijn met kruiden voortdurend, opdat ze 
zouden moeten zijn 

deelgenoot zijn van de vervuiling. 

{6:1} niet lang daarna zond de koning een oude man van 

Athene te dwingen van de Joden af te wijken van de wetten van 
hun 

vaders, en niet om te leven na de wetten van God: 

{6:2} en ook de tempel in Jeruzalem, en om te vervuilen 

noem het de tempel van Jupiter Olympius; en dat in Garizim, 

van Jupiter de verdediger van vreemden, zoals ze dat verlangen 



woonde in de plaats. 

{6:3} de komst in van deze ellende was pijnlijk en 

pijnlijke aan het volk: 

{6:4} voor de tempel was gevuld met rel en gulzig door 

de heidenen, die dallied met lichtekooien, en had te maken met 

vrouwen binnen het circuit van de heilige plaatsen, en 
bovendien 

dat bracht in dingen die niet rechtmatig waren. 
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{6:5} het altaar was ook gevuld met profane dingen, die 

de wet forbiddeth. 

{6:6} was noch het geoorloofd voor een man om te houden van 
de Sabbat 

dagen of oude vasten, of om te belijden zich helemaal een 
Jood. 

{6:7} en op de dag van de king's geboorte elke maand ze 

werden gebracht door de bittere beperking om te eten van de 
offers; en 

Wanneer de fast van Bacchus werd gehouden, werden de 
Joden 

gedwongen om te gaan in optocht naar Bacchus, uitvoering van 
klimop. 



{6:8} Bovendien ging er een decreet naar de buurman 

steden van de heidenen, door de suggestie van de Ptolemee, 
tegen 

de Joden, dat ze moeten de dezelfde mode nakomen, en 

deelgenoot van hun offers: 

{6:9} en wie zelf niet zou voldoen aan de 

manieren van de heidenen moeten ter dood gebracht 
worden. Vervolgens zou kunnen 

een man hebben gezien de huidige ellende. 

{6:10} want er twee vrouwen gebracht waren, die had 

besneden hun kinderen; wie wanneer zij openlijk had geleid 

rondom de stad, de babes inleveren op hun borsten, ze 

ze werpen naar beneden hals over kop van de muur. 

{6:11} en anderen, die samen in grotten in de buurt van lopen 
had 

door, om te houden van de Sabbat in het geheim, ontdekt door 

Philip, waren allemaal verbrand samen, omdat ze gemaakt een 

geweten om zichzelf te helpen voor de eer van de meest 

heilige dag. 

{6:12} nu smeek ik degenen die het lezen van dit boek, dat zij 

niet ontmoedigd voor deze rampen, maar dat ze beoordelen 



deze straffen niet te worden vernietigd, maar voor een 

kastijdt van onze natie. 

{6:13} want het is een teken van zijn grote goedheid, wanneer 

Wicked doeners zijn niet slachtoffer voor een lange tijd, maar 
onmiddellijk 

gestraft. 

{6:14} voor niet net als bij andere landen, wie de heer 

geduldig zijt om te straffen, tot ze komen worden de 

volheid van hun zonden, zo dealeth hij met ons, 

{6:15} opdat die, wordt de hoogte van de zonde, 

Daarna moet hij wraak van ons nemen. 

{6:16} en derhalve withdraweth hij nooit zijn genade 

bij ons: en hoewel hij straffen met tegenslag, nog doth hij 

nooit verzaken zijn volk. 

{6:17} maar laat dit dat wij op gesproken worden van een 
waarschuwing tot 

ons. En nu zullen we het verklaren van de zaak 

een paar woorden. 

{6:18} Eleazar, een van de belangrijkste schrijvers, een oude 
mens, 

en van een goed ontwikkelde gelaat, was beperkt tot 



open zijn mond en varkens eten het vlees. 

{6:19} maar hij liever te sterven glorieus, dan te kiezen 

Live gekleurd met een dergelijke gruwel, spuug het uit, en 

kwam uit eigen beweging aan de kwelling, 

{6:20} als het drupte hen te komen, die vastberaden te zijn 

tegen dergelijke dingen, zoals zijn niet geoorloofd voor liefde 
van opvallen 

leven om te worden geproefd. 

{6:21} maar zij die de lading van die goddelozen feest, had 

voor de oude bekende hadden ze met de man, die hem 

opzij, smeekten hem om vlees van zijn eigen voorziening, 

zoals was wettig voor hem te gebruiken, en maken alsof hij 
aten 

genomen van het vlees van het offer onder bevel van de 
koning; 

{6:22} dat daarbij hij worden van de dood verlost misschien, 

en de oude vriendschap met hen vinden stemmen. 

{6:23} maar hij begon te overwegen discreet, en zo werd 

zijn leeftijd en de excellentie van zijn oude jaar, en de 

eer zijn grijze hoofd, vergold was gekomen, en zijn meest 

eerlijk onderwijs van een kind, of liever de heilige wet gemaakt 



en door God gegeven: hij beantwoordt derhalve 
dienovereenkomstig, en 

gewild hen straightways te sturen hem naar het graf. 

{6:24} zei want het wordt niet onze leeftijd, hij, in enige wijze te 

zijzak, waarbij veel jonge mensen zou kunnen dat denken 

Eleazar, tachtig jaar oude en tien, zijn nu verdwenen 

een vreemde godsdienst; 

{6:25} en zo zij via mijn hypocrisie en verlangen om te 

Live moet een beetje tijd en een moment langer worden 
misleid 

door mij, en ik krijg een vlek op mijn oude dag, en er 

abominabel. 

{6:26} voor al voor dit moment ik moet 

verlost van de bestraffing van mannen: moet ik nog niet 

ontsnappen aan de hand van de Almachtige, levend noch dood. 

{6:27} daarom nu, manhaftig veranderen dit leven, ik zal 

Shew mezelf zo iemand als mijn leeftijd eist, 

{6:28} en laat een opmerkelijk voorbeeld te zoals jonge 

te sterven gewillig en moedig voor de geachte en 

heilige wetten. En toen hij deze woorden, onmiddellijk had 
gezegd 



Hij ging naar de kwelling: 

{6:29} ze die leidde hem de goede wil ze kale wijzigen 

hem een beetje eerder in haat, omdat de interventies van de 
foresaid 

overgegaan, als ze dachten, uit een wanhopige geest dat. 

{6:30} maar toen hij klaar om te sterven met strepen, hij 

kreunde en zei: het is aan de heer, dat heeft openbaren de 

heilige kennis, dat terwijl ik misschien zijn afgeleverd 

van de dood, ik nu hevig pijn in lichaam te verduren doordat 

geslagen: maar in ziel ben goed tevreden te lijden van deze 
dingen, 

want ik ben bang hem. 

{6:31} en dus deze man stierf, verlaten van zijn dood voor een 

voorbeeld van een edele moed en een gedenkteken van de 
deugd, niet 

alleen jonge mannen, maar voor alle zijn natie. 

{7:1} het geschiedde ook dat zeven broeders met hun 

moeder werden genomen en gedwongen door de koning tegen 
de 

recht naar smaak varkens het vlees, en werden gepijnigd met 

plagen en zwepen. 



{7:2} maar één van hen dat sprak eerst zei dus, wat 

je gij vragen of leren van ons? We zijn klaar om te sterven, 
eerder 

dan overtreedt aan de wetten van onze vaderen. 

{7:3} dan de koning, wordt in een woede, gebood pannen 

en ketels worden warm gemaakt: 

{7:4} welke onverwijld wordt verwarmd, hij gebood te 

Knip de tong van hem dat sprak eerst, en met het stopzetten 
van de 

uiterste delen van zijn lichaam, de rest van zijn broeders en zijn 

moeder op zoek op. 

{7:5} nu wanneer hij zo in alle zijn leden verminkt was, 
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Hij gebood hem nog levend te worden gebracht om het vuur, 

en om te worden gebakken in de pan: en als de damp van de 
pan was 

voor een goede ruimte verspreid, aangespoord zij elkaar met 

de moeder sterven manhaftig, zo zeggen 

{7:6} de Here God verwacht op ons, en in waarheid heeft 

comfort in de VS, als Mozes in zijn lied, die getuige 

hun gezichten, verklaard, zegt, en hij zal worden getroost in 



zijn dienaren. 

{7:7} dus als de eerste dood na dit nummer was, ze 

bracht de tweede hem te maken een spottende voorraad: en 
wanneer 

ze had de huid van zijn hoofd met de haren, trok zij 

vroegen hem: zult gij eten, voordat gij gestraft worden 

gedurende elk lid van uw lichaam? 

{7:8} maar hij antwoordde in zijn eigen taal, en zeide: Nee. 

Daarom kreeg hij ook de volgende kwelling in volgorde, als de 

voormalige deed. 

{7:9} en toen hij bij de laatste snik, hij zei, gij 

een furie tot ons uit deze huidige leven, maar de koning van de 

wereld zullen ons doen opstaan, die zijn gestorven voor zijn 
wetten, tot 

eeuwig leven. 

{7:10} na hem was de derde maakte een spottende voorraad: 

en toen hij nodig, hij stak zijn tong, en dat 

recht snel, manhaftig weer zijn handen houden. 

{7:11} en zei moedig, deze had ik uit de hemel; 

en voor zijn wetten ik veracht en van hem die ik hoop te 

ze opnieuw te ontvangen. 



{7:12} zodat de koning, en zij die waren met 

hem, bewondering op de jonge man's moed, voor dat hij 

niets beschouwd de pijnen. 

{7:13} nu wanneer deze man ook dood was, zij gekweld 

en de vierde op dezelfde wijze vervormd. 

{7:14} dus toen hij klaar om te sterven dus zei hij: het is 

goed, ter dood wordt gebracht door mannen, op zoek naar 
hoop van God 

opnieuw worden opgewekt door hem: wat gij, gij zult hebben 
geen 

opstanding tot leven. 

{7:15} Afterward, ze bracht ook de vijfde, en vervormd 

hem. 

{7:16} vervolgens keek hij naar de koning en zeiden: gij hebt 

macht over mannen, zijt gij verderfelijke, gij doest wat gij 

verwelken; maar denk niet dat onze natie is verlaten van God; 

{7:17} houden een tijdje, maar zie zijn grote macht, 

Hoe zal hij u en uw nageslacht kwellen. 

{7:18} na hem ook bracht ze de zesde, die wordt 

klaar om te sterven gezegd, niet misleid zonder oorzaak: voor 
we 



lijden van deze dingen voor onszelf, hebben gezondigd tegen 
onze 

God: daarom zijn prachtige dingen gedaan tot ons. 

{7:19} maar denk niet dat gij, die tot in de hand te streven 

tegen God ongestraft dat gij zult ontsnappen. 

{7:20} maar de moeder was bovenal prachtig en 

waardig geachte geheugen: voor toen ze zag haar zeven 

zonen gedood binnen het tijdsbestek van één dag, ze kaal met 
een 

goede moed, vanwege de hoop die ze had in de heer. 

{7:21} Ja, ze aangespoord elke één van hen in haar eigen 

taal, gevuld met moedige geesten; en roeren tot haar 

womanish gedachten met een mannelijke maag, zij zeide tot 

hen, 

{7:22} ik kan niet vertellen hoe gij kwam in mijn baarmoeder: 
want ik 

noch gaf je adem noch leven, noch was het ik die gevormd 

de leden van eenieder van u; 

{7:23} maar ongetwijfeld de Schepper van de wereld, die 

de generatie van de mens gevormd, en ontdekte het begin 

van alle dingen, ook van zijn eigen genade geeft je adem en 



leven weer, als gij nu beschouwen niet uw eigen zelf voor zijn 

wetten sake. 

{7:24} nu Antiochus, denken zichzelf veracht, en 

vermoeden dat het om een reproachful toespraak, terwijl de 
jongste 

nog in leven was, deed niet alleen spoorde hem door woorden, 
maar ook 

verzekerde hem met Eden, dat hij zou hem beide een rijke 

en een gelukkig man, als hij van de wetten van zijn veranderen 
zou 

vaderen; en dat ook hij hem voor zijn vriend nemen zou, en 

Vertrouw op hem met zaken. 

{7:25} maar wanneer de jonge man zou in geen geval luistert 

hem, de koning riep zijn moeder, en aangespoord haar die 

ze zou het waarschuwen van de jonge man om zijn leven te 
redden. 

{7:26} en wanneer hij haar met vele woorden, had aangespoord 

Ze beloofde hem dat ze haar zoon zou counsel. 

{7:27} maar ze buigen zich naar hem toe, lachen de 

wrede tiran te minachten, sprak in haar land taal op dit 

wijze; O mijn zoon, heb medelijden op mij dat kale u negen 



maanden in mijn schoot, en gaf u zo'n drie jaar, en 

gevoed u, en u opgevoed tot deze leeftijd, en 

het doorstaan van de problemen van het onderwijs. 

{7:28} smeek ik u, mijn zoon, kijk op de hemel en 

de aarde en alles wat daarin is, en vinden dat God 

hen van dingen die niet waren; en zo werd de mensheid 
gemaakt 

Evenzo. 

{7:29} vrees niet deze kwelgeest, maar, wordt waardig uw 

broeders, nemen uw dood die ik kan ontvangen u opnieuw in 

genade met uw broeders. 

{7:30} welwillend ze sprak nog deze woorden, de 

jonge man zei, wie gij voor wachten? Ik zal niet gehoorzamen 
aan de 

King's gebod: maar ik zal het gebod van gehoorzamen 

de wet die onze vaderen was gegeven door Mozes. 

{7:31} en gij, dat de auteur van alle onheil zijt geweest 

tegen de Hebreeën zult niet ontsnappen aan de handen van 
God. 

{7:32} want we vanwege onze zonden lijden. 

{7:33} en hoewel de levende heer vertoornd op ons een 



beetje terwijl voor onze schuld en correctie, nog bedraagt hij 

bij een opnieuw met zijn dienaren. 

{7:34} maar gij, O goddeloze mens, en van alle andere meest 

Wicked, niet zonder een reden opgetild, noch opgeblazen met 

onzekere verwachtingen, opheffen van uw hand tegen de 
dienaren van 

God: 

{7:35} want gij zijt niet nog ontsnapt aan het arrest van 

Almachtige God, die alle dingen het verborgene ziet. 

{7:36} voor onze broeders, die nu hebben geleden onder een 
korte 

pijn, zijn dood onder Gods verbond van eeuwige leven: maar 
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door middel van het oordeel van God, zult gij ontvangen 
gewoon 

straf voor uw trots. 

{7:37} maar ik, als mijn broeders, offeren aan mijn lichaam en 
leven 

voor de wetten van onze vaderen, beseeching God dat hij zou 

snel worden barmhartig jegens onze natie; en opdat gij door 

kwellingen en plagen moogt bekennen, dat hij alleen is God; 



{7:38} en dat in mij en mijn broeders de toorn van de 

Almachtige, die terecht op onze natie wordt gebracht, kan 

ophouden. 

{7:39} dan de koning ' wordt in een woede, gaf hem erger 

dan al de rest, en nam het onnoemelijke dat hij werd bespot. 

{7:40} dus deze man stierf onbezoedeld, en zijn hele 
vertrouwen 

in de heer. 

{7:41} laatste alles na de zonen van de moeder stierf. 

{7:42} laat dit genoeg nu te hebben gesproken betreffende 

de afgodische feesten, en de extreme martelingen. 

{8:1} dan Judas Makkabeüs, en zij die waren met 

hem, ging heimelijk in de steden, en noemde hun kinsfolks 

samen, en nam hen allemaal zoals voortgezet het 

Godsdienst van de Joden, en gemonteerd ongeveer zesduizend 
man. 

{8:2} en zij riep de heer, dat hij zou kijken 

bij de mensen die werd vertrapt aller; en ook jammer 

de tempel ontheiligd der goddeloze mensen; 

{8:3} en dat hij medelijden op de stad hebben zou, 

zere omrande en klaar worden gemaakt zelfs met de grond; 



en het bloed dat riep hem horen 

{8:4} en vergeet niet de goddelozen slachten van onschadelijk 

zuigelingen, en de godslasteringen jegens zijn naam; 

en dat hij zou shew zijn haat tegen de goddelozen. 

{8:5} nu Maccabeus toen zijn bedrijf over hem, 

Hij kon niet worden doorstaan door de heidenen: voor de toorn 
van 

de heer werd omgevormd tot genade. 

{8:6} Daarom hij kwam op misvattingen en verschroeit steden 

en steden, en kreeg in zijn handen de meest aangename 

plaatsen, en overwon en geen klein aantal vlucht 

zijn vijanden. 

{8:7} maar speciaal profiteerde hij van de nacht 

dergelijke ingewijd pogingen, zodat de vrucht van Zijne 
Heiligheid 

overal werd verspreid. 

{8:8} dus als Philip zag dat deze man met weinig stegen 

en weinig, en dat dingen voorspoedig met hem nog meer en 

meer, schreef hij tot Ptolemeus, de gouverneur van Celosyria 

en Phenice, meer steun aan het king's zaken opleveren. 

{8:9} vervolgens onverwijld te kiezen Nicanor de zoon van 



Patroclus, één van zijn speciale vrienden, stuurde hij hem met 
geen 

minder dan twintig duizend van alle naties onder hem, root 

uit de hele generatie van de Joden; en met hem hij 

trad ook Gorgias een kapitein, die op het gebied van oorlog had 

geweldige ervaring. 

{8:10} dus Nicanor ondernam om zoveel geld van te maken 

de gevangen Joden, zoals de hulde van twee moet dekken 

duizend talenten, die de koning moest betalen aan de 
Romeinen. 

{8:11} daarom onmiddellijk stuurde hij naar de steden op 

de kust van de zee, het uitroepen van een verkoop van de 
gevangen Joden, en 

beloven dat ze tachtig en tien lichamen hebben moeten 

voor één talent, verwacht niet de wraak die was 

Volg op hem van de Almachtige God. 

{8:12} nu wanneer word kwam tot Judas van 

Nicanor komt, en hij had bijgebracht voor hen die waren 

met hem dat het leger bij de hand was, 

{8:13} die waren bang, en de Justitie van gewantrouwd 

God, vluchtten, en zelf weg worden vervoerd. 



{8:14} anderen verkocht alles wat ze hadden verlaten, en 
geweest 

de heer te leveren hen, verkocht door de goddelozen smeekten 

Nicanor voordat ze samen ontmoette: 

{8:15} en als het niet voor hun eigen bestwil, nog voor de 

verbonden die had hij met hun vaderen, en zijn Heilige 

en glorieuze naam van sake, waardoor zij geroepen waren. 

{8:16} dus Makkabeüs riep zijn mannen samen de 

aantal zesduizend, en hen niet te worden aangespoord 

getroffen met de terreur van de vijand, noch te vrezen van de 
grote 

veelheid van de heidenen, die ten onrechte kwam tegen hen; 

maar tegen manmoedig, 

{8:17} en vast te stellen voor hun ogen de schade die zij 

ten onrechte had gedaan om de heilige plaats en de wrede 
behandeling 

van de stad, waarvan ze een aanfluiting maakten, en ook de 

nemen afstand van de regering van hun voorouders: 

{8:18} want zij, zei hij, vertrouwen in hun wapens en 

durf; maar ons vertrouwen in de Almachtige is die op een 



Beck kan werpen naar beneden zowel hen die tegen ons 
optrekken en 

ook de hele wereld. 

{8:19} Bovendien verhaalde hij hen wat helpt 

hun voorouders hadden gevonden, en hoe zij werden bevrijd, 

Wanneer onder Sennacherib honderd tachtig tot vijf 

duizend omgekomen. 

{8:20} en hij vertelde hen van de slag die ze hadden in 

Babylon met de Galaten, hoe zij kwam maar acht 

duizend in alles wat met het bedrijf, met vier duizend 

Macedoniërs, en dat de Macedoniërs wordt verbijsterd, 

de achtduizend vernietigd een honderd en twintig 

duizend vanwege de hulp die zij had uit de hemel, en 

Zo ontving een grote buit. 

{8:21} dus als had hij hen vet met deze 

woorden, en klaar om te sterven voor de wet en het land, hij 

zijn leger verdeeld in vier delen; 

{8:22} en gekoppelde met zelf zijn eigen broeders, leiders 

voor elke band, wit Simon, Joseph en Jonathan, 

het geven van elke één vijftien honderd mannen. 



{8:23} ook hij benoemd tot Eleazar de heilige boek te lezen: 

en toen hij hen had gegeven dit motto, de hulp van 

God; zelf de eerste band, leiden 

{8:24} en door de hulp van de Almachtige zij boven doodden 

negenduizend van hun vijanden, verwond en verminkt 

het grootste deel van Nicanor de gastheer, en dus alle vlucht; 

{8:25} en nam hun geld dat kwam te kopen, en 

hen veel nagestreefd: maar ontbreken tijd ze geretourneerd: 
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{8:26} want het was de dag voor de Sabbat, en 

Daarom zou ze hen niet langer nastreven. 

{8:27} dus als ze hadden verzameld hun pantser, 

en hun vijanden, verwend ze hielden zich bezig over 

de Sabbat, opbrengst meer dan lof en dank aan de 

Heer, die hen had bewaard tot die dag, die was de 

begin van genade distilleren op hen. 

{8:28} en na de Sabbat, toen zij had gegeven deel van 

de buit aan de verminkten, de weduwen en wezen, de 

residu ze verdeeld over zichzelf en hun personeelsleden. 

{8:29} wanneer dit gebeurde, en ze had een 



gemeenschappelijke smeekbede, smeekten zij de genadige 
heer 

te rijmen met zijn dienaren voorgoed. 

{8:30} bovendien van degenen die met Timotheus waren en 

Bacchides, die tegen hen vochten, doodden zij boven 

twintig duizend, en heel gemakkelijk kreeg hoog en sterk houdt, 

en onderling verdeeld veel meer bederft, en maakte 

de verminkt, wezen, weduwen, ja, en de leeftijd ook, gelijk 

in de buit met zichzelf. 

{8:31} en wanneer ze hun pantser hadden verzameld 

samen, vaart zij ze allemaal zorgvuldig in handige 

plaatsen en het overblijfsel van de buit die zij brachten aan 

Jeruzalem. 

{8:32} zij doodden ook Philarches, die boze persoon, 

Wie was met Timotheus, en de Joden had geërgerd veel 

manieren. 

{8:33} bovendien op het tijdstip waarop ze gehouden het feest 
voor 

de overwinning in hun land die zij Callisthenes, die had 
verbrand 

brand op de Heilige poorten, die in een klein huis gevlucht was; 



en dus kreeg hij een beloning meet voor zijn goddeloosheid. 

{8:34} wat betreft die meest ungracious Nicanor, wie had 

bracht een duizend handelaars te kopen van de Joden, 

{8:35} was hij door de hulp van de heer neergehaald 

door hen, van wie hij minstens rekening; en uitstellen 

zijn glorieuze kleding, en zijn bedrijf, hij kwam ontladen 

Als een diffuse dienaar via de midland tot Antiochië 

met zeer grote schande, daarvoor zijn gastheer werd verwoest. 

{8:36} dus hij, die nam hem te vergoeden voor het 

Romeinen hun eerbetoon door middel van gevangenen in 
Jeruzalem, verteld 

in het buitenland, dat de Joden had God om te vechten voor 
hen, en 

dus ze kon niet gekwetst worden, omdat zij volgden de 

wetten die hij gaf hen. 

{9:1} rond die tijd kwam Antiochus met oneer uit 

van het land van Perzië 

{9:2} want hij had de stad Persepolis, genaamd ingevoerd en 

ging ongeveer te beroven van de tempel en de stad; 

waarna de menigte lopen om zich met te verdedigen 

hun wapens zet ze vlucht; en zo gebeurde het, dat 



Antiochus wordt ter vlucht van de bewoners teruggekeerd 

met schaamte. 

{9:3} nu toen hij Ecbatane, kwam nieuws 

hem wat gebeurd Nicanor en Timotheus was er. 

{9:4} dan zwelling met woede. Hij dacht dat te wreken 

bij de Joden gedaan de schande hem door degenen die 

maakte hem ontvluchten. Daarom gebood hij zijn chariotman 
aan 

rijden zonder ophouden, en verzending van de reis, de 

oordeel van GOd nu volgde hem. Want hij had gesproken 

met trots in deze soort, dat hij naar Jeruzalem zou komen en 

maakt het een gemeenschappelijke begraven plek van de 
Joden. 

{9:5} maar de heer de Almachtige, de God van Isreal, sloeg 

hem met een ongeneeslijke en onzichtbare pest: of zodra hij 

deze woorden, een pijn van de darmen die was had gesproken 

remediless kwam op hem, en pijnlijke kwellingen van de 
binnenste 

onderdelen; 

{9:6} en dat meest rechtvaardig: want hij had andere gekweld 

de darmen van de mannen met veel en vreemde kwellingen. 



{9:7} hoe het ook zij hij niets helemaal niet meer uit zijn 
opscheppen, 

maar nog steeds was gevuld met trots, brand in zijn woede 
uitademen 

tegen de Joden, en commandant van de haast van de reis: maar 

het geschiedde dat hij viel van zijn wagen, uitgevoerd 

heftig; dus dat het hebben van een pijnlijke vallen, alle leden 
van zijn 

lichaam waren veel gepijnigd. 

{9:8} en dus hij dat een beetje afore dacht dat hij zou kunnen 

de golven van de zee, Command (zo trots was hij buiten de 

conditie van de mens) en wegen van het hooggebergte een 

evenwicht, was nu op de grond geworpen, en vervoerd in een 

horselitter, shewing weer tot de kennelijke kracht van 

God. 

{9:9} zodat de wormen steeg uit het lichaam van dit 

goddeloos man en welwillend woonde hij in verdriet en pijn, 
zijn 

vlees viel weg, en de viezigheid van zijn geur was noisome 

voor alle zijn leger. 

{9:10} en de man, die dacht een beetje dat afore hij kon 



reiken naar de sterren van de hemel, niemand kon verdragen 
om te dragen 

voor zijn ondraaglijke stank. 

{9:11} hier daarom, geteisterd, begon hij te laat 

zijn grote trots, en om te komen tot de kennis van zichzelf 

door de gesel van God, zijn pijn verhoging van elk moment. 

{9:12} en wanneer hij zelf niet zou kunnen houden zijn eigen 

geur, hij zei deze woorden, het is voldoen om te worden 
onderworpen aan 

God, en dat een man die is sterfelijk moet niet trots denken 

van zichzelf alsof hij God. 

{9:13} deze boze persoon gezworen ook tot de heer, 

die nu niet meer zou hebben hem, zeggende: zo genadig 

{9:14} dat de heilige stad (de waarnaar hij ging in 

haast het zelfs met de grond vast te stellen, en om er een 

gemeenschappelijk buryingplace,) hij zou vastgesteldop 
vrijheid: 

{9:15} en als het aanraken van de Joden, wie hij had beoordeeld 

niet waardig zozeer wat betreft begraven worden, maar 
worden uitgeworpen met 

hun kinderen om te worden verslonden van de vogels en wilde 
dieren, 



Hij zou hen alle gelijken te maken voor de burgers van Athene: 

{9:16} en de heilige tempel, die voordat hij had bedorven, 

Hij zou garneer met welgeschapen geschenken en herstellen 
alle de Heilige 

schepen met veel meer, en uit zijn eigen inkomsten dekken 

de kosten die behoren tot de offers: 

{9:17} Ja, en dat ook hij een Jood zelf worden zou, 

doorlopen van de hele wereld die werd bewoond en verklaren 

de kracht van God. 

{9:18} maar voor dit alles zijn pijnen niet ophoudt: voor de 

juiste oordeel van God hem was overvallen: daarom 

Pagina 685 2 Makkabeeën 

wanhopig van zijn gezondheid, schreef hij de Joden de brief 

onderschreven, met de vorm van een smeekbede, na 

deze manier: 

{9:19} Antiochus, koning en gouverneur, aan de goede Joden 

zijn burgers wisheth veel vreugde, gezondheid en welvaart: 

{9:20} als gij en uw kinderen goed, tarief en uw zaken 

aan uw tevredenheid, ik zeer veel dank aan God, 

Ik hoop dat in de hemel. 



{9:21} wat mij betreft, ik was zwak, of anders zou ik hebben 

herinnerde me vriendelijk uw eer en goede wil terug te keren 
uit 

van Perzië, en worden genomen met een erge ziekte, ik dacht 
dat 

het nodig om de zorg voor de gemeenschappelijke veiligheid 
van alle: 

{9:22} niet stokten mijn gezondheid, maar met grote hoop 

om te ontsnappen aan deze ziekte. 

{9:23} maar gezien het feit dat zelfs mijn vader, op welk tijdstip 

Hij leidde een leger naar de hoge landen. benoemd tot een 

opvolger, 

{9:24} aan het einde dat als enig ding viel uit in tegenstelling tot 

verwachting, of als een tijdingen die gebracht waren 

pijnlijke, zij van het land, te weten naar wie de staat was 

links, misschien niet onrustige: 

{9:25} opnieuw, gezien hoe de prinsen die zijn 

Borderers en buren tot mijn Koninkrijk wachten 

kansen, en verwachten wat zullen de gebeurtenis. Ik heb 

benoemd tot mijn zoon Antiochus-koning, wie ik vaak gepleegd 

en prees tot velen van u, toen ik ging naar de 



hoge provincies; aan wie heb ik geschreven als followeth: 

{9:26} dus ik bid en verzoek u te onthouden de 

voordelen die ik tot u heb gedaan in het algemeen, en in 
speciale, 

en dat ieder mens zal nog steeds trouw aan mij en mijn zoon. 

{9:27} want ik ben ervan overtuigd dat hij inzicht in mijn 
gedachten 

gunstig en genadig levert aan uw wensen. 

{9:28} dus de moordenaar en de godslasteraar hebben geleden 

meest Deerlijk, zoals hij smeekte andere mannen, zo stierf hij 
een 

ellendige dood in een vreemd land in de bergen. 

{9:29} en Philip, die werd opgevoed met hem, uitgevoerd 

weg zijn lichaam, die ging ook uit angst voor de zoon van 
Antiochus 

naar Egypte aan Ptolemeus Philometor. 

{10:1} nu Makkabeüs en zijn bedrijf, de heer 

begeleiden hen, hersteld de tempel en de stad: 

{10:2} maar de altaren die de heidenen had gebouwd in de 

Open street, en ook de kapellen, ze gesloopt. 

{10:3} en de tempel hebben gereinigd maakten ze een andere 



altaar, en opvallende stenen namen ze brand van hen, en 

een offer na twee jaar aangeboden, en wierook, uiteengezet en 

verlichting en toonbrood. 

{10:4} toen dat klaar was, viel ze plat neer, en 

de heer die zij zouden kunnen niet meer in dergelijke komen 
smeekten 

problemen; maar als zij gezondigd meer tegen hem, dat hij 

zichzelf zou hen kastijden met barmhartigheid, en dat zij 

kan niet worden geleverd tot de blasfemisch en barbaars 

Naties. 

{10:5} nu op dezelfde dag dat de vreemdelingen 

de tempel, ontheiligd op de zeer dezelfde dag die het was 
gereinigd 

weer, zelfs de vijf en twintigste dag van dezelfde maand, 

dat is Casleu. 

{10:6} en ze hield de acht dagen met blijdschap, zoals in 

het feest van de Tabernakel, herinneren dat niet lang afore 

ze had het feest van de Tabernakel, wanneer als zij gehouden 

gewandeld in de bergen en holen als beesten. 

{10:7} Daarom ze kale takken en eerlijke takken, en 

ook palmen, en zong Psalmen tot hem die hen had gegeven 



goed succes bij het reinigen van zijn plaats. 

{10:8} ze ook priester gewijd door een gemeenschappelijk 
statuut en 

decreet, dat elk jaar deze dagen moet worden gehouden van de 

hele natie van de Joden. 

{10:9} en dit was het einde van Antiochus, genaamd 

Epiphanes. 

{10:10} nu zullen wij verklaren de handelingen van Antiochus 

Eupator, die de zoon van deze goddeloze man was, verzamelen 

kort de rampen van de oorlogen. 

{10:11} dus als hij was gekomen aan de kroon, hij een zette 

Lysias over de aangelegenheden van zijn rijk, en benoemde 
hem tot zijn 

opperregeerder van Celosyria en Phenice. 

{10:12} voor Ptolemeus, die Macron heette, kiezen 

eerder om recht te doen de Joden voor de verkeerde die had 

gedaan tot hen, getracht om door te gaan met vrede 

hen. 

{10:13} waarna beschuldigd van het king's vrienden 

voordat Eupator, en verrader noemde bij elk woord omdat hij 

Cyprus, dat Philometor had begaan tot hem had verlaten 



en vertrokken naar Antiochus Epiphanes, en zien dat hij 

in geen geachte plaats was, was hij zo ontmoedigd, dat hij 

zelf vergiftigd en gestorven. 

{10:14} maar toen Gorgias gouverneur van het bezit was, hij 

gehuurde soldaten en gevoed oorlog voortdurend met de 
Joden: 

{10:15} en therewithall de Idumeans, hebben gekregen 

in hun handen bezit de meest aangename, hielden de Joden 

bezet, en die werden verbannen uit het ontvangen 

Jeruzalem, gingen ze over te voeden van oorlog. 

{10:16} dan zij die met Maccabeus aangebracht 

smeekbede, en smeekten God dat hij zou hun 

Helper; en zo liep ze met geweld op de sterke ruimen 

van de Idumeans, 

{10:17} en mishandeling van hen sterk, ze won de 

bezit, en hield uit al dat vocht op de muur en doodden 

alles wat in hun handen viel, en doodde niet minder dan twintig 

duizend. 

{10:18} en omdat bepaalde, die maar liefst negen waren 

duizend, werden vluchtte samen twee zeer sterke kastelen, 



allerlei dingen handig om te ondersteunen de belegering, gelet 

{10:19} Maccabeus liet Simon en Joseph, en Zaccheus 

ook, en hen die bij hem, waren die waren genoeg om te 

belegeren ze en vertrokken zelf tot degenen die plaatsen 

meer nodig zijn hulp. 

{10:20} nu dat ze met Simon waren, geleid met 

begeerte, werden overgehaald voor geld door middel van 
bepaalde 
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die waren in het kasteel, en zeventig duizend namen 

drachms, en laat die enkele van hen ontsnappen. 

{10:21} maar toen het werd verteld Maccabeus wat werd 
gedaan, 

Hij riep de gouverneurs van het volk bijeen, en beschuldigde 

die mannen, dat zij hun broeders hadden verkocht voor geld, 
en 

hun vijanden vrij om te vechten tegen hen instellen 

{10:22} zodat hij doodde die verraders bleken, en 

onmiddellijk nam de twee kastelen. 

{10:23} en met goed succes met zijn wapens in alle 



dingen nam hij in de hand, hij doodde in de twee bezit meer 
dan 

twintigduizend. 

{10:24} nu Timotheus, wie de Joden had overwinnen 

voorheen, toen hij een grote menigte van buitenlandse hadden 
verzameld 

krachten, en paarden uit Asia niet een paar, kwam alsof hij 

zou nemen jodendom door kracht van wapens. 

{10:25} maar toen hij naderde, dat waren ze met 

Makkabeüs draaide zich om te bidden tot God, en 

besprenkeld aarde op hun hoofd en hun lendenen met omgord 

zak, 

{10:26} en viel naar beneden aan de voet van het altaar, en 

smeekten hem Wees genadig aan hen, en een vijand van 

hun vijanden, en een tegenstander van hun tegenstanders, 
zoals de 

wet declareth. 

{10:27} dus na het gebed nam ze hun wapens, en 

ging op verder van de stad: en toen trok ze in de buurt van naar 

hun vijanden, die ze door zichzelf bewaard. 



{10:28} nu de zon zijn onlangs gestegen, zij zich aansloten bij 
beide 

samen; enerzijds hebben samen met hun deugd hun 

toevluchtsoord ook tot de heer voor een belofte van hun 
succes en 

overwinning: de andere kant maken hun leider van de woede 
van hun strijd 

{10:29} maar toen de slag sterk gewaxt, er verschenen 

tot de vijanden van de hemel vijf knappe mannen op 

paarden, leidde met hoofdstellen van goud, en twee van hen de 
Joden, 

{10.30} en nam Maccabeus tussen hen, en bedekt 

hem op elke kant wapens, en hield hem veilig, maar shot 

pijlen en bliksemschichten tegen de vijanden: zodat wordt 

verward met blindheid, en vol van problemen, ze waren 

gedood. 

{10:31} en er werden gedood van voetsoldaten twintigduizend 

en vijfhonderd, en zeshonderd ruiters. 

{10:32} wat Timotheus zelf, vluchtte hij in een zeer 

sterk houden, Gawra, waar Chereas gouverneur was genoemd. 

{10:33} maar zij waren met Maccabeus belegerde 



tegen de vesting moedig vier dagen. 

{10:34} en zij die waren binnen, vertrouwend op de kracht 

van de plaats, buitengewoon blasphemed en uitte wicked 

woorden. 

{10:35} niettemin op de vijfde dag begin twintig 

jonge mannen van Maccabeus bedrijf, ontstoken met woede 

vanwege de godslasteringen, aangevallen de muur mannelijk, 
en 

met een woeste moed doodde alles wat ze ontmoetten elkaar. 

{10:36} anderen ze eveneens oplopend na hen, whiles 

werden hield met hen die waren binnen, verbrand de torens, 

en aanmaakhout branden verbrand de godslasteraars 
levend; en anderen 

brak open de poorten, en, na ontvangst in de rest van de 

leger, nam de stad, 

{10:37} en doodde Timotheus, die werd verborgen in een 
bepaalde 

Pit, en zijn broer, Chereas met Apollophanes. 

{10:38} toen dit klaar was, geprezen zij de heer met 

Psalmen en dankzegging, die had zulke grote dingen gedaan 
voor 



Israël, en hen de overwinning bezorgd. 

{11:1} niet lang na de, Lysias de koning de beschermer en 

neef, die ook in geslaagd de zaken, nam zere ongenoegen 

voor de dingen die werden gedaan. 

{11:2} en wanneer hij ongeveer tachtig had verzameld 

duizend met alle de ruiters, hij kwam tegen de Joden, 

denken dat de stad een bewoning van de heidenen, 

{11:3} en te maken van een winst van de tempel, vanaf de 
andere 

kapellen van de heidenen, en instellen van de hoge 
priesterschap te koop 

elk jaar: 

{11:4} niet helemaal gezien de kracht van God maar gepofte 

met zijn tien duizenden voetsoldaten en zijn duizenden 
omhoog 

ruiters, en zijn tachtig olifanten. 

{11:5} dus hij kwam naar Judea, en trok in de buurt van 
Bethsura, 

waar een sterke stad, maar verre van Jeruzalem was over 

vijf furlongen, en hij belegerden zere tot het. 

{11:6} nu toen ze dat met Maccabeus gehoord 



dat hij belegerde de lokalen, zij en alle mensen met 

Bewening en tranen smeekten de heer dat hij zou sturen 

een goede engel naar Israël verlossen. 

{11:7} dan Makkabeüs zich allereerst nam wapens, 

exhorting de andere dat zij jeopard zich zouden 

samen met hem te helpen hun broeders: zodat zij uitgingen 

samen met een bereid geest. 

{11:8} en zoals ze in Jeruzalem waren, er verschenen 

vóór hen te paard in witte kleding, schudden zijn 

Armour van goud. 

{11:9} dan zij prees de genadige God alles bij elkaar, 

en nam van hart, zodat zij bereid niet alleen tot waren 

vechten met mannen, maar met de meest wrede beesten, en te 
doorboren 

door muren van ijzer. 

{11:10} dus zij marcheerden naar voren in hun pantser, 

met een helper uit de hemel: want de heer barmhartig is 

tot hen 

{11:11} en het geven van een heffing op hun vijanden zoals 

leeuwen, ze doodden elfduizend voetsoldaten en zestien 



Honderden ruiters, en zet alle andere vlucht. 

{11:12} velen van hen ook gewond ontsnapt 

naakte; en Lysias zelf vluchtte weg schandalig, enzovoort 

ontsnapte. 

{11:13} die, als hij een man van begrip was, gieten 

met zichzelf wat verlies die hij had, en gezien het feit dat de 

Hebreeën kon niet worden overwonnen, omdat de Almachtige 
God 

hielpen hen, zond hij tot hen: 

{11:14} en overtuigde hen akkoord gaan met alle redelijke 

voorwaarden, en beloofde dat hij de koning zou overtuigen 
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dat hij behoeften moet een vriend tot hen. 

{11:15} dan Makkabeüs ingestemd met dat alles Lysias 

gewenst, voorzichtig van het algemeen belang; en dan ook 

Makkabeüs schreef tot Lysias over de Joden, de koning 

verleend. 

{11:16} want er aan de Joden uit geschreven brieven waren 

Lysias daartoe: Lysias tot het volk van de Joden 

zendt groet: 



{11:17} John en Absolom, die werden uitgezonden van u, 

heeft mij verlost de petitie onderschreven, en verzoek voorzien 

de prestaties van de inhoud daarvan. 

{11:18} Daarom waren wat ontbrak voldoen om te worden 

gemeld aan de koning, ik hen heb verklaard, en hij heeft 

verleend zo veel als mogelijk. 

{11:19} en dan, indien gij onderhoudt zelf loyaal aan de 

staat, hierna zal ik daarbij als een middel van uw 

goed. 

{11:20} maar met de gegevens die ik heb gegeven zowel 
bestellen 

deze en de andere die kwam van mij, om gemeente met 

u. 

{11:21} tarief gij goed. De honderd en acht en veertigste 

jaar, de vier en twintigste dag van de maand Dioscorinthius. 

{11:22} nu de king's brief deze woorden bevatte: 

Koning Antiochus tot zijn broeder Lysias zendt groet: 

{11:23} want onze vader is vertaald naar de goden, onze 

zal is, dat zij die in onze wereld zijn leven rustig, dat elke 

Men kan bijwonen op zijn eigen zaken. 



{11:24} wij begrijpen ook dat de Joden niet zou 

stemt in met onze vader, voor worden gebracht tot de 
gewoonte 

de niet-Joden, maar had liever hun eigen manier van houden 

wonen: voor de waardoor zij vereisen van ons, dat wij 

moeten lijden ze om te leven na hun eigen wetten. 

{11:25} daarom onze geest is, dat deze natie zullen 

rust, en wij hebben vastgesteld om ze te herstellen hun tempel, 

dat zij kunnen leven volgens de douane van hun 

voorouders. 

{11:26} goed daarom zult gij doen voor het verzenden van hen, 

en geven hen vrede, die wanneer zij zijn gecertificeerd voor 
onze 

Let op, ze kunnen weest welgemoed, en ooit gaan vrolijk 

over hun eigen zaken. 

{11:27} en de letter van de koning voor de natie van de 

Joden werd na deze manier: koning Antiochus zendt 

groet tot de Raad, en de rest van de Joden: 

{11:28} als gij goed tarief, hebben we onze wens; Wij zijn ook in 

goede gezondheid. 

{11:29} Menelaos ons verkondigd, dat uw wens was 



om terug te keren en te volgen van uw eigen bedrijf: 

{11.30} daarom zij die zal vertrekken veilig moeten 

voeren tot de dertigste dag van Xanthicus met beveiliging. 

{11:31} en de Joden zullen hun eigen soort vlees gebruiken 

en wetten, als voorheen; en geen van hen alle mogelijke 
manieren 

voor dingen ignorantly gedaan zullen worden gemolesteerd. 

{11:32} ik heb gestuurd ook Menelaos, die hij kan troosten 

u. 

{11:33} tarief gij goed. In de honderd achtenveertigste 

jaar, en de vijftiende dag van de maand Xanthicus. 

{11:34} de Romeinen ook tot hen een brief gestuurd 

met deze woorden: Quintus Memmius en Titus 

Manlius, ambassadeurs van de Romeinen, sturen groet tot 

het volk van de Joden. 

{11:35} whatsoever Lysias de king's neef heeft 

verleend, ons daarmee ook welbehagen. 

{11:36} maar zulke dingen aanraken als hij beschouwde 

waarnaar de koning, nadat gij daarvan op de hoogte zijn, stuur 
een 

onverwijld, dat we als het verklaren kunnen voor u geschikt is: 



want we gaan nu naar Antiochië. 

{11:37} dus sturen sommige met snelheid, dat we kunnen 

weten wat uw mening is. 

{11:38} afscheid. Deze honderd en acht en veertigste 

jaar, de vijftiende dag van de maand Xanthicus. 

{12:1} toen deze verbonden werden gemaakt, Lysias ging 

de koning, en de Joden waren over hun veehouderij. 

{12:2} maar van de governours van verschillende plaatsen, 

Timotheus en Apollonius de zoon van Genneus, ook 

Hieronymus, en Demophon, en naast hen Nicanor de 

gouverneur van Cyprus, niet zou lijden ze stil te zijn en 

in vrede leven. 

{12:3} de mannen van Joppe deed ook dergelijke een goddeloze 
daad: 

Ze bad dat de Joden die onder hen om te gaan woonde met 
hun 

vrouwen en kinderen in de boten die ze hadden voorbereid, 

alsof ze had hen geen pijn bedoeld. 

{12:4} die aanvaard van het volgens de gemeenschappelijke 

decreet van de stad, als zijnde verlangend om te leven in vrede, 
en 



niets vermoeden: maar toen zij heen waren gegaan in de 

diep, verdronken ze maar liefst twee honderd van hen. 

{12:5} als Judas gehoord van deze wreedheid aan zijn gedaan 

landgenoten, hij voerde het bevel over hen die bij hem waren 

Maak hen klaar. 

{12:6} en roepen van God, de rechtvaardige rechter, hij 

kwam tegen de moordenaars van zijn broeders, en verbrand 
het 

haven door de nacht, en stel de boten op brand en die gevlucht 

derwaarts doodde hij. 

{12:7} en toen de stad werd opgesloten, ging hij 

achteruit, alsof hij terugkeren zou om uitroeien alle hen van de 

stad van Joppe. 

{12:8} maar toen hij hoorde dat de Jamnites werden minded 

te doen op dezelfde wijze de Joden die onder hen woonde, 

{12:9} Hij kwam op de Jamnites ook bij nacht, en instellen 

het vuur op de haven en de Marine, zodat het licht van het vuur 

werd gezien op Jeruzalem twee honderd en veertig furlongen 
af. 

{12:10} nu wanneer zij daarvandaan negen waren gegaan 

furlongen in hun reis naar Timotheus, geen minder dan 



vijf duizend mannen op voet en vijfhonderd ruiters van de 

Arabians ingesteld op hem. 
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{12:11} waarna er een zeer pijnlijke strijd was; maar 

Judas kant door de hulp van God heeft de overwinning; zodat 
de 

Nomades of Arabia, worden overwonnen, smeekten Judas voor 

vrede, veelbelovende geven hem vee, zowel plezier 

hem anders. 

{12:12} dan Judas, inderdaad denken dat zij zouden worden 

winstgevend in veel dingen, hun vrede verleend: waarna 

ze schudde handen en dus vertrokken ze naar hun tenten. 

{12:13} ging hij ook bezig met het aanbrengen van een brug in 
een bepaalde 

sterke stad, die omheind over met muren was, en 

bewoond door mensen van verschillende landen; en de naam 
van het 

was Caspis. 

{12:14} maar die binnen het waren ze zo'n vertrouwen in de 

sterkte van de wanden en de verstrekking van voedsel, dat zij 

gedragen zich ruw naar hen die met waren 



Judas, trapleuning, lasteren en uiten van zulke woorden als 

waren niet te worden gesproken. 

{12:15} Daarom Judas met zijn bedrijf, roepen 

de groot heer van de wereld, die zonder rammen of motoren 

oorlog in de tijd van Joshua beneden Jericho wierpen, gaf een 

felle aanval op de muren, 

{12:16} en nam de stad door de wil van God, en maakte 

onuitsprekelijke slachtingen, zodat een meer twee furlongen 

breed in de buurt van aangrenzende daaraan, volledige, vervuld 
werd gezien 

uitgevoerd met bloed. 

{12:17} vervolgens vertrok ze uit vandaar zevenhonderd 

en vijftig furlongen, en kwam tot Characa tot de Joden die 

heten Tubieni. 

{12:18} maar wat Timotheus, ze vond hem niet in de 

plaatsen: voor voordat hij had stuurde enig ding, hij vertrok 

Vandaar, hebben een sterk garnizoen te verlaten op een 
bepaalde 

houden. 

{12:19} doch Dositheus en Sosipater, die van 

Maccabeus kapiteins, uitging, en doodde degenen die 



Timotheus had achtergelaten in het Fort, boven tienduizend 
mannen. 

{12:20} en Makkabeüs varieerden zijn leger door bands, en 

Stel hen over de bands en ging tegen Timotheus, die 

had over hem een honderd en twintig duizend mannen van 
voet, 

en twee duizend en vijfhonderd ruiters. 

{12:21} nu wanneer Timotheus kennis had van Judas' 

komen, stuurde hij de vrouwen en kinderen en de andere 

Bagage tot een fort genaamd Carnion: voor de stad was 

moeilijk te belegeren, en ongemakkelijk om te komen tot, 
vanwege de 

straitness van alle plaatsen. 

{12:22} maar toen Judas zijn eerste band in zicht, de 

vijanden worden geslagen met angst en terreur door de 

verschijning van hem die alle dingen het verborgene ziet, 
vluchtte amain, een 

op deze manier een ander daarmee tegenkomt zo dat ze waren 

vaak pijn van hun eigen mensen en verwond met de punten 
van 

hun eigen zwaard. 



{12:23} Judas was ook zeer ernstig zijn bij het nastreven van 
hen, 

het doden van die stakkers, van wie hij ongeveer dertig doodde 
wicked 

duizend mannen. 

{12:24} bovendien Timotheus zelf viel in handen 

van Dositheus en Sosipater, wie hij met veel smeekten 

ambachtelijke om hem te laten gaan met zijn leven, want hij 
had velen van de 

Joden ouders en de broeders van sommigen van hen, die, als 

zij hem ter dood gebracht, niet moet worden beschouwd. 

{12:25} dus toen hij had verzekerde hen met veel woorden 

dat hij ze zonder herstellen zou pijn, volgens de 

akkoord, ze laat hem gaan voor het opslaan van hun broeders. 

{12:26} dan Makkabeüs marcheerden weer naar Carnion, en 

naar de tempel van Atargatis, en er doodde hij vijf en twintig 

duizend personen. 

{12:27} en nadat hij had gebracht vlucht en vernietigd 

hen, Judas verwijderd de host naar Ephron, een sterke stad, 

waarin Lysias abode, en een grote menigte van duikers 

Naties, en de sterke jonge mannen die hield van de muren, en 



hen krachtig verdedigd: waarin werd ook grote bepaling 

van motoren en Darten. 

{12:28} maar toen Judas en zijn bedrijf had opgeroepen 

Almachtige God, die met zijn macht de sterkte van verbreekt 

zijn vijanden, ze won de stad, en doodden twintig en vijf 

duizend van hen die waren binnen, 

{12:29} daarvandaan is ze naar Scythopolis vertrokken, die 

Lieth zeshonderd furlongen van Jeruzalem, 

{12:30} maar wanneer de Joden die er woonde had getuigd 

dat de Scythopolitans behandeld liefdevol hen, en 

smeekte hen vriendelijk in de tijd van hun tegenspoed; 

{12:31} ze gaf hen Bedankt, verlangend te worden 

vriendelijke nog tot hen: en zo ze naar Jeruzalem kwamen, de 

feest van de weken nadert. 

{12:32} en na het feest, genaamd Pinksteren, zij gingen 

weer tegen Gorgias de gouverneur van Idumea, 

{12:33} die kwam met drie duizend mannen van voet 

en vierhonderd ruiters. 

{12:34} en het gebeurde dat in hun vechten samen een 

enkele van de Joden werden gedood. 



{12:35} op welke tijd Dositheus, één van de Bacenor 

bedrijf, die op de rug van een paard en een sterke man was, 
was 

nog steeds op de Gorgias, en trok hem door rekening houden 
van zijn jas 

werking is getreden; en wanneer hij zou hebben genomen die 
man leeft, vervloekt 

een ruiter van Thracia komt op hem sloeg af zijn 

schouder, zodat de Gorgias vluchtte tot Marisa. 

{12:36} nu toen ze die met Gorgias had 

lang, vocht en waren moe, Judas verzocht de heer, 

dat hij zou shew zelf hun helper en leider van 

de slag bij. 

{12:37} en daarmee begon hij in zijn eigen taal, en 

gezongen psalmen met een luide stem en haasten onverhoeds 
op 

Gorgias mannen, hij zet ze vlucht. 

{12:38} dus Judas verzameld zijn gastheer, en kwam in de stad 

van Odollam, en de zevende dag kwamen ze gezuiverd 

zelf, zoals de gewoonte was, en hield de Sabbat de 

dezelfde plaats. 



{12:39} en op de dag na, zoals het gebruik was geweest, 

Judas en zijn bedrijf kwam tot het nemen van de organen van 
hen 

die werden gedood, en begraven ze met hun kinsmen in hun 

vaders graves. 
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{12:40} nu onder de jassen van eenieder die werd gedood 

ze vond dingen gewijd aan de afgoden van de Jamnites, 

dat is de Joden bij de wet verboden. Vervolgens iedere man 

zag dat dit de oorzaak was, Welnu zij werden gedood. 

{12:41} alle mannen daarom prees de heer, de rechtvaardige 

Rechter, die opende de dingen die verborgen waren, 

{12:42} Betook zelf tot gebed, en smeekten 

hem die de zonde begaan kan geheel worden gebracht van 

herinnering. Trouwens, die nobele Judas de mensen 
aangespoord 

om zich te houden van de zonde, forsomuch zoals ze eerder zag 

hun ogen de dingen die geschiedde voor de zonden van 
degenen 

die werden gedood. 

{12:43} en toen had hij een bijeenkomst in de gehele 



het bedrijf aan de som van tweeduizend drachms zilver, 

Hij stuurde het naar Jeruzalem te bieden een zonde aanbieden, 
daarin doen 

zeer goed en eerlijk gezegd, dat hij hield van de 

opstanding: 

{12:44} Want indien hij niet hoopten dat zij die waren gedood 

moeten zijn gestegen, het had alweer overbodig en ijdel te 

bidden voor de doden. 

{12:45} en ook in die zin dat hij dat gezien er was geweldig 

stemmen gelegd voor degenen die goddelijke gestorven, het 
was een heilige en 

goede gedachte. Waarna hij maakte een verzoening voor de 

doden, dat ze worden van zonde verlost kunnen. 

{13:1} in de honderd veertig en negende jaar het werd verteld 

Judas, die Antiochus Eupator kwam met een grote 

macht in Judea, 

{13:2} en met hem Lysias zijn beschermer en heerser van zijn 

zaken, die een van hen een Grecian macht van voetsoldaten, 

een honderd en tien duizend en vijf duizend ruiters 

en driehonderd en olifanten twee en twintig en drie 

honderd strijdwagens gewapend met haken. 



{13:3} Menelaos ook toegetreden tot zichzelf met hen, en met 

grote Dissimulatie aangemoedigd Antiochus, niet voor de 

bescherming van het land, maar omdat hij dacht dat dat 

gouverneur gemaakt. 

{13:4}, maar de koning der koningen verplaatst Antiochus geest 

tegen dit slecht ellendeling, en Lysias geïnformeerd de koning 

dat deze man de oorzaak van alle ellende was, zodat de koning 

gebood hem te brengen tot Berea, en om hem te 

dood, als de wijze is in die plaats. 

{13:5} nu er op die plek een toren van vijftig Ellen was 

hoog, vol as, en het had een ronde instrument die op 

elke zijde opgehangen neer in de as. 

{13:6} en whosoever werd veroordeeld voor heiligschennis, of 

enkele andere erge misdaad had begaan, er deed alle mannen 

stuwkracht hem tot de dood. 

{13:7} dergelijke een dood die het gebeurde die goddeloze man 
om te sterven, 

niet met zo veel als de begraving op de aarde; en dat de meeste 

terecht: 

{13:8} voor zoverre hij vele zonden had begaan 



over het altaar, wiens vuur en as Heilige waren, ontving hij 

zijn dood in as. 

{13:9} nu de koning kwam met een barbaarse en hooghartige 

geest te doen veel erger aan de Joden, dan had gedaan in zijn 

vader tijd. 

{13:10} welke dingen als Judas gezien, hij 

de menigte beroep doen op de heer nacht en 

dag, dat als ze ooit op enig ander tijdstip, hij zou nu ook helpen 

hen, die op het punt te worden gebracht van hun recht van hun 

van het land, en van de heilige tempel: 

{13:11} en dat hij zou niet het lijden van de mensen, die had 

zelfs nu al maar een beetje vernieuwd, in onderwerping aan de 

de godslasterlijke Naties. 

{13:12} dus als ze hadden allemaal gedaan dit samen, en 

smeekten de genadige Heer met huilen en vasten, en 

liggen plat op de grond drie dagen lang, Judas, gelet 

hen aangespoord, gebood ze moeten in een bereidheid. 

{13:13} en Judas, worden na elkaar, met de oudsten, 

vastgesteld, voordat de king's host moet aangaan van Judea, 



en het krijgen van de stad, uitgaan en proberen de kwestie in 
de strijd door de 

hulp van de heer. 

{13:14} dus toen hij had begaan allemaal naar de maker van 

de wereld, en zijn soldaten om te vechten, manhaftig, zelfs 
aangespoord 

tot de dood, voor de wetten, de tempel, de stad, het land, 

en het Gemenebest, hij kampeerden door Modin: 

{13:15} en hebben daar het motto aan hen 

over hem werden, is de overwinning van God; met de meest 
valiant 

en keuze jonge mannen ging hij in de tent van de koning aan 

nacht, en hoop in het kamp ongeveer vierduizend mannen, en 

de chiefest van de olifanten, met al die bij hem waren. 

{13:16} en eindelijk ze het kamp gevuld met angst en 

tumult, en vertrokken met goed succes. 

{13:17} dit werd gedaan in de pauze van de dag, omdat 

de bescherming van de heer hielp hem. 

{13:18} nu wanneer de koning had genomen een voorproefje 
van de 

de mannelijkheid van de Joden, ging hij over te nemen van de 
ruimen door 



beleid, 

{13:19} en marcheerde naar Bethsura, dat was een 

sterke greep van de Joden: maar hij werd gezet vlucht, mislukt, 
en 

verloren van zijn mannen: 

{13:20} voor Judas had overgebracht tot hen die in het waren 

zulke dingen zoals noodzakelijk waren. 

{13:21} maar Rhodocus, die in de Joden van ontvangst was, 

vermeld de geheimen van de vijanden; Daarom was hij 

zocht, en wanneer ze hem hadden gekregen, ze zet hem in 

gevangenis. 

{13:22} de koning behandeld met hen in Bethsum de 

tweede keer gaf van zijn hand, nam hun's, vertrok, vocht 

met Judas, werd overwonnen; 

{13:23} Heard dat Philip, die was overgebleven van de zaken in 

Antiochië, was wanhopig gebogen, verward, intreated de 

Joden, zelf, en sware naar alle gelijke voorwaarden, ingediend 

met hen eens, en bood offer, eerde de 

Tempel, en vriendelijk behandeld op de plaats, 

{13:24} en geaccepteerde goed voor Maccabeus, maakte hem 



belangrijkste gouverneur van Ptolemais tot het Gerrhenians; 

{13:25} kwam aan Ptolemais: de mensen daar waren bedroefd 
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voor de Verdragen; want ze bestormden, omdat zij 

maken hun verbonden nietig: 

{13:26} Lysias ging naar de rechterstoel, zei als 

veel als ter verdediging van de oorzaak, kon worden overtuigd, 

gepacificeerd, maakte ze goed getroffen, keerde terug naar 
Antiochië. 

Zo ging het aanraken van de king's komen en vertrekken. 

{14:1} na drie jaar was Judas meegedeeld, dat 

Demetrius de zoon van Seleucus, hebben ingevoerd door de 
haven 

van Tripolis met een grote macht en Marine, 

{14:2} had genomen van het land, en doodde Antiochus, en 

Lysias zijn beschermer. 

{14:3} nu één Alkimus, die de hogepriester was geweest, en 

zichzelf had opzettelijk ten tijde van hun vermenging 
verontreinigd 

met de niet-Joden zien dat hij niet kon redden 

zelf, noch meer toegang hebben tot het Heilige altaar, 



{14:4} kwam koning Demetrius in de honderd en één 

en vijftigste jaar, presenteren hem een kroon van goud, en een 

Palm, en ook van de takken die werden gebruikt plechtig in 

de tempel: en dus die dag hield hij zijn vrede. 

{14:5} hoe het ook zij hebben gekregen kunnen verder zijn 

dwaas enterprize en losse raadsman door 

Demetrius, en vroeg hoe de Joden stond waarin dit probleem 
optreedt, en 

wat zij van plan was, antwoordde hij daaraan: 

{14:6} die van de Joden die hij Assideans noemde, waarvan 

kapitein is Judas Makkabeüs, oorlog en zijn opruiende, voeden 

en laat niet de rest worden in vrede. 

{14:7} daarom ik, beroofd van mijn voorouders 

EER, ik bedoel het hoge priesterschap, ben nu hierheen: 

{14:8} eerste, voorwaar voor de unfeigned zorg die ik heb van 
dingen 

met betrekking tot de koning; en ten tweede, zelfs voor dat ik 
van plan 

het goede van mijn eigen landgenoten: voor alle onze natie is in 

geen kleine ellende door middel van de unadvised behandeling 
van hen 



aforersaid. 

{14:9} Welnu, O koning, het zien van al deze weet 

dingen, wees voorzichtig voor het land en onze natie, die is 

drukte op elke zijde, volgens de clementie opdat gij 

gemakkelijk shewest voor allen. 

{14:10} voor zo lang als Judas leeft, het is niet mogelijk dat 

de staat moet rustig. 

{14:11} dit niet eerder werd gesproken van hem, maar anderen 
van 

de king's vrienden, met kwade bedoelingen wordt ingesteld 
tegen Judas, deed 

meer wierook Demetrius. 

{14:12} en onmiddellijk bellen Nicanor, die al 

meester van de olifanten, en waardoor hij gouverneur 

Judea, hij zond hem, 

{14:13} commandant van hem te doden van Judas, en te 
verspreiden 

hen die werden met hem, en om de hogepriester Alkimus 

van de grote tempel. 

{14:14} dan de heidenen, die uit Judea van gevlucht waren 

Judas, kwam tot Nicanor door koppels, denken de schade en 



calamiteiten ot de Joden om hun welzijn. 

{14:15} nu wanneer de Joden gehoord van Nicanor de komst, 

en dat de heidenen werden tegen hen, zij wierpen de aarde 

op hun hoofden, en gemaakte smeekbede aan hem die had 

zijn mensen voor eeuwig gevestigd, en die zijn altijd helpeth 

gedeelte met manifestatie van zijn aanwezigheid. 

{14:16} dus op het gebod van de kapitein ze 

verwijderd straightways uit vandaar, en kwam in de buurt van 
tot 

hen bij de stad van Dessau. 

{14:17} nu Simon, Judas broer, is toegetreden tot strijd 

met Nicanor, maar werd enigszins discomfited via de 

plotselinge stilte van zijn vijanden. 

{14:18} toch Nicanor, het horen van de mannelijkheid 

van hen die met Judas, en de moed waren die 

ze moesten vechten voor hun land, durfden niet proberen de 
zaak 

door het zwaard. 

{14:19} Daarom zond hij Posidonius, en Theodotus, 

en Mattathias, om vrede te maken. 

{14:20} dus als zij hadden genomen lange advisering 



daarop, en de kapitein de menigte had gemaakt 

daarmee kennen en bleek dat ze allemaal van waren 

een erg, ze stemde toe tot de Verdragen, 

{14:21} en benoemde een dag te ontmoeten in het samen door 

zelf: toen de dag kwam en krukken werden vastgesteld voor 

een van hen, 

{14:22} Ludas geplaatst gewapende mannen klaar in handige 

plaatsen, opdat sommige verraad plotseling moet worden 
beoefend door 

de vijanden: dus ze een vredelievende conferentie maakten. 

{14:23} nu Nicanor in Jeruzalem Abode, en deed geen 

pijn, de mensen die kwamen tot hem massaal maar 
weggestuurd. 

{14:24} en hij zou niet gewillig Judas uit zijn 

zicht: want hij liefde van de man uit zijn hart 

{14:25} hij bad hem ook een vrouw nemen en verwekken 

kinderen: dus hij getrouwd stil was en nam deel aan dit leven. 

{14:26} maar Alkimus, het waarnemen van de liefde die was 

tussen hen, en rekening houdend met de verdragen die werden 

gemaakt, Demetrius kwam en vertelde hem dat Nicanor was 



niet goed getroffen richting de staat; daarvoor had hij 
verordend 

Judas, een verrader te zijn rijk, de opvolger van de koning. 

{14:27} vervolgens de koning in een woede en uitgelokt met 

de beschuldigingen van de meest boze man, schreef aan 
Nicanor, 

Wat betekent dat hij veel ontevreden over de Verdragen was, 

en commandant van hem dat hij moet verzenden Maccabeus 

gevangene in alle haast tot Antiochië. 

{14:28} toen deze kwam Nicanor hoorzitting, was hij 

veel verward in zichzelf, en nam het onnoemelijke dat hij 

de artikelen die overeengekomen waren, nietig moeten maken 
het 

mens die geen schuld. 

{14:29} maar omdat er geen behandeling tegen de 

koning, hij keek zijn tijd te bereiken dit ding door beleid. 

{14.30} niettegenstaande, toen Maccabeus zag dat 

Nicanor begon als onbeleefd hem, en dat hij smeekte 

hem gewoon meer ongeveer dan hij was, dat een dergelijke 
waarnemen 

zure gedrag kwam niet goed, hij verzameld niet een 



enkele van zijn mannen, en trokken zich van Nicanor. 

{14:31} maar de andere, wetende dat hij met name was 
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voorkomen door Judas beleid, kwam in de grote en Heilige 

Tempel, en gebood de priesters, die aanboden hun 

gebruikelijke offers, aan hem de man leveren. 

{14:32} en wanneer zij sware dat ze niet kon vertellen 

waar de man was wie hij zocht, 

{14:33} hij strekte zijn rechterhand naar de 

Tempel, en maakte een eed op deze manier: indien gij niet 

mij verlossen Judas als een gevangene, ik zal leggen deze 
tempel van God 

zelfs met de grond, en ik zal breken het altaar, en 

Erect een opmerkelijke tempel tot Bacchus. 

{14:34} na deze woorden hij heenging. Vervolgens de priesters 

verhieven hun handen naar de hemel, en smeekten hem dat 

was ooit een verdediger van hun natie, zeggen op deze manier; 

{14:35} gij, O Heer van alle dingen, die zijt nodig 

niets, wast blij dat de tempel van uw bewoning 

moet onder ons: 



{14:36} daarom nu, O heilige heer van alle heiligheid, houden 

dit Parlement ooit onbezoedeld, die onlangs werd gereinigd, en 

elke onrechtvaardige mond stoppen. 

{14:37} nu werd er van beschuldigd tot Nicanor één Razis, 

een van de oudsten van Jeruzalem, een liefhebber van zijn 
landgenoten, 

en een man van zeer goede verslag, die voor zijn vriendelijkheid 
was 

een vader van de Joden genoemd. 

{14:38} voor in de vroegere tijden, wanneer zij niet vermengd 

zelf over de heidenen, hij had beschuldigd van 

Jodendom, en deed stoutmoedig jeopard zijn lichaam en leven 
met al 

vehemency voor de godsdienst van de Joden. 

{14:39} dus Nicanor, bereid te verklaren de haat dat hij 

bare tot de Joden, verzonden boven de vijfhonderd mensen van 
oorlog te 

Neem hem: 

{14:40} want hij dacht dat door het nemen van hem om te doen 
de Joden 

veel pijn. 

{14:41} nu wanneer de menigte zou hebben genomen de 



toren, en heftig gebroken in de buitendeur, en beval 

dat brand moet worden gebracht om te branden, hij klaar om 
te worden 

genomen op elke kant viel op zijn zwaard; 

{14:42} kiezen liever te sterven manhaftig, dan om te komen 

in de handen van de goddelozen, worden misbruikt dan 

beseemed zijn adellijke geboorte: 

{14:43} maar mist zijn beroerte door haast, de 

veelheid ook haasten binnen de deuren, liep hij vrijmoedig tot 

de muur, en wierpen zich neer manhaftig onder de 

dikste van hen. 

{14:44} maar ze snel terug te geven, en een ruimte worden 

gemaakt, viel hij in het midden van de void plaats. 

{14:45} niettemin, terwijl er nog adem binnen 

hem wordt ontstoken met woede, hij roos en al zijn 

bloed gutste uit zoals de waterspuwers van water, en zijn 
wonden waren 

pijnlijke, nog liep hij door het midden van de menigte; en 

staande op een steile rots, 

{14:46} wanneer als zijn bloed nu was helemaal verdwenen, hij 

geplukt uit zijn darmen, en nemen ze in beide handen, 



Hij wierp hen op de menigte, en bellen op de heer van 

leven en geest hem die opnieuw herstellen, aldus overleed. 

{15:1} maar Nicanor, horen dat Judas en zijn bedrijf 

werden in de sterke plaatsen over Samaria, opgelost zonder 

geen gevaar om in te stellen op hen op de sabbatdag. 

{15:2} niettemin de Joden die werden gedwongen om te gaan 

met hem zei, O vernietigen niet zo wreed en opbrachten, maar 

geven eer naar die dag, die hij, die alle dingen het verborgene 
ziet, heeft 

vereerd met heiligheid boven alle andere dagen. 

{15:3} dan de meest ungracious stakker eiste, als 

Er waren een machtige één in de hemel, die geboden had de 

de dag van de Sabbat te houden. 

{15:4} en toen ze zeiden, er is in de hemel een levend 

Heer en machtige, die voerde het bevel over de zevende dag te 
zijn 

gehouden: 

{15:5} toen zei de ander, en ik ben ook machtige op 

aarde, en ik beveel te nemen van armen, en daartoe van de 
koning 

Business. Hij behaalde nog niet om zijn boze wil gedaan. 



{15:6} dus Nicanor in meer dan trots en overmoed 

vastbesloten om het instellen van een publick monument van 
zijn overwinning op 

Judas en hen die bij hem waren. 

{15:7} maar Makkabeüs had ooit zeker vertrouwen dat de 

Lord zou hem helpen: 

{15:8} Welnu hij zijn volk niet te vrezen aangespoord de 

komst van de heidenen tegen hen, maar om te onthouden de 

helpen die in vroegere tijden die zij hadden ontvangen uit de 
hemel, 

en nu verwachten dat de overwinning en de hulp die moet 
komen 

tot hen van de Almachtige. 

{15:9} en zo troostend hen uit de wet en de 

profeten, en withal persoonsgebonden in de geest van de 
gevechten die 

Ze won afore, hij maakte ze vrolijker. 

{15:10} en toen hij hun gedachten had aangewakkerd, gaf hij 

ze hun lading, shewing hen therewithall de onwaarheid 

van de heidenen, en de schending van Eden. 

{15:11} dus hij bewapend elke één van hen, niet zozeer 



met de verdediging van de schilden en speren, zoals met 
comfortabele en 

goede woorden: en naast dat, vertelde hij hen een droom 
waardig 

om het te geloven, alsof het was geweest dus inderdaad, welke 
niet een 

beetje blij hen. 

{15:12} en dit was zijn visie: dat Onias, die had 

hoge priester, een deugdzame en een goede man, dominee in 

gesprek, zacht in conditie, goed gesproken ook, en 

van een kind in alle punten van de deugd, zijn bedrijf 
uitgeoefend 

handen gebeden voor het gehele lichaam van de Joden. 

{15:13} dit gedaan, in zoals manier er een man verscheen 

met grijze haren, en meer dan glorieuze, was die van een 

prachtige en uitstekend Majesteit. 

{15:14} dan Onias antwoordde, zeggende: dit is een liefhebber 
van 

de broeders, die bidt voor de mensen, en voor de 

Heilige stad, te weten, Jeremias de profeet van God. 

{15:15} whereupon Jeremias bedrijf weer zijn rechterhand 

gaf aan Judas een zwaard van goud, en waardoor het dus, sprak 



{15:16} nemen dit heilige zwaard, een geschenk van God, met 
de 

die gij zult wond de tegenstanders. 

{15:17} zo goed wordt getroost door de woorden van 
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Judas, die waren zeer goed en kunnen ze tot roer 

moed, en aan te moedigen de harten van de jonge mannen, zij 

bepaald niet toonhoogte kamp, maar moedig om in te stellen 
op 

hen, en manhaftig te proberen de zaak door conflict, omdat de 

stad en het heiligdom en de tempel werden in gevaar. 

{15:18} voor de zorg die ze nam voor hun vrouwen en 

hun kinderen, hun broeders, en mensen, was in ieder geval 
rekening 

met hen: maar de grootste en belangrijkste angst was voor de 

heilige tempel. 

{15:19} nam ze die in de stad waren ook niet het minste 

Zorg, voor het conflict in het buitenland wordt geplaagd. 

{15:20} en nu, toen als alle keek wat moet de 

proces, en de vijanden waren al komen in de buurt van, en het 
leger 



werd opgericht in de array, en de beesten gunstig gelegen, en 
de 

ruiters die zijn ingesteld in de vleugels, 

{15:21} Maccabeus zien de komst van de menigte 

en de duikers voorbereidingen van armour en de felheid van 

de beesten, uitgestrekt zijn handen richting hemel, en 

de heer die werkt wonderen, wetende dat opgeroepen 

overwinning komt niet door de wapens, maar zelfs als het goed 
is om te handelen 

hem, hij geeft het aan zoals waard zijn: 

{15:22} daarom in zijn gebed zei hij na deze manier; 

O Heer, gij uw engel sturen in de tijd van Ezekias 

koning van Judea, en didst zegt doden in de gastheer van 
Sennacherib een 

honderd tachtig en vijf duizend: 

{15:23} daarom nu ook O heer des hemels, stuur een 

goede engel voorligt een angst en angst 

{15:24} en door de macht van uw arm laat die worden 

getroffen door terreur, die komen tegen uw heilige volk te 

lasteren. En hij eindigde dus. 

{15:25} dan Nicanor en zij die waren met hem kwam 



toekomen met trompetten en liederen. 

{15:26} maar Judas en zijn bedrijf ondervonden de 

vijanden met inroepen en gebed. 

{15:27} zodat vechten met hun handen, en bidden 

God met hun hart, doodden zij maar liefst dertig en 

vijf duizend mannen: voor door de verschijning van God zij 

werden zeer toegejuicht. 

{15:28} nu wanneer de slag was gedaan, weer 

met vreugde wisten zij dat Nicanor lag dood in zijn harnas. 

{15:29} dan ze een grote schreeuw en een geluid maakten, 

prees de Almachtige in hun eigen taal. 

{15.30} en Judas, die ooit de belangrijkste verdediger was van 

de burgers zowel in lichaam en geest, en die bleef zijn 

liefde naar zijn landgenoten zijn hele leven geboden te 

staking uit Nicanor van hoofd, en zijn hand met zijn schouder, 

en breng ze naar Jeruzalem. 

{15:31} dus toen hij daar was, en riep hen van zijn 

natie samen, en stel de priesters voor het altaar, stuurde hij 

voor hen die van de toren waren, 

{15:32} en Safan hen vile Nicanor van hoofd, en de 



hand van dat godslasteraar, die met trots opschept hij had 

uitgestrekt tegen de heilige tempel van de Almachtige. 

{15:33} en toen hij had gesneden uit de tong van die 

goddeloze Nicanor, hij gebood dat ze door moeten geven 

stukken tot de kippen, en de beloning van hem ophangen 

waanzin vóór de tempel. 

{15:34} zodat ieder mens naar de hemel geprezen de 

roemrijke heer, zeggend, gezegend is hij, die heeft bewaard zijn 
eigen 

plaats onbezoedeld. 

{15:35} hij opgehangen ook Nicanor het hoofd op de toren, 

een duidelijke en kennelijke teken al de hulp van de heer. 

{15:36} en ze allemaal met een gemeenschappelijk besluit in 
geordend 

geen geval te laten die dag passeren zonder plechtigheid, maar 

viering van de dertigste dag van de twaalfde maand, die in de 

Syrische tong heet Adar, eergisteren Mardocheus 

dag. 

{15:37} zo ging het met Nicanor: en vanaf die tijd 

de Hebreeën had weer de stad in hun macht ligt. En hier zal 

Een einde maken 



{15:38} en als ik goed heb gedaan, en als past de 

verhaal, het is hetgeen ik verlangde: maar als slenderly en pute, 

het is dat wat ik tot kon bereiken. 

{15:39} voor als het is pijnlijk om te drinken wijn of water 
alleen; 

en zoals wijn vermengd met water is aangenaam en verlustigt 
zich 

de smaak: alzo toespraak fijn ingelijst verlustigt zich de oren 
van 

hen die het verhaal gelezen. En hier zullen een einde 
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