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2 Maccabees 

Knjiga je Maccabees 

{1:1} brata, Judje, ki v Jeruzalemu in v 

zemljišč v Judeji, želja reče brata, Judje, ki so 

skozi Egipt zdravje in mir: 

{1:2} Bog je milostiv tebi, in se spomnite njegovo 

zaveze, ki jih je z Abraham, Izaka in Jakoba, njegova 

zvesti uslužbenci; 

{1:3} in vam vse srce, da mu služi, in narediti svoje 

bo, z dobro pogum in pripravljeni um; 

{1:4} in odprite vaša srca, v njegovo pravo in 

zapovedi, in poslali vam mir, 

{1:5} slišal vaše molitve in na ena z vami, in 

nikoli pustila vas v času težave. 

{1:6} in zdaj smo tukaj molili za vas. 

{1:7} kaj čas Demetrij vladal v sto 

threescore in deveto leto, smo Judje napisal tebi v na 



konec težav, ki so prišli na nas v teh letih, 

čas, ki se Jason in njegova družba, uprli iz Svetega 

zemljišč in kraljestvo, 

{1:8} in spali na verandi, in shed nedolžne krvi: 

potem smo molili Jahvi, in so bile zaslišane; smo ponudili 

tudi žrtve in fine moke, osvijetljenih svetilke in nastavite 

tja kruha. 

{1:9} in zdaj vidim, da vi vztrajati praznik pergolah v 

mesec Casleu. 

{1:10} v na sto osamdeset in osmo leto, na 

ljudje, ki so bili v Jeruzalemu in v Judeji, in Svet, 

in Juda, poslal pozdrav in zdravje reče Aristobulus, kralj 

Ptolemeus' mojster, ki je bil staleža je posvečenih 

duhovniki, in Judje, ki so v Egiptu: 

{1:11} toliko, kot Bog nas dobavljeno velik 

Pogibli, smo mu zahvaljujem visoko, kakor da so bila v boju 
proti 

kralj. 

{1:12} za jim glasov, ki so se borili v sveto 

mesto. 



{1:13} za kdaj je bil vodja pridejo v Perziji, in je 

vojska z njim, ki je zdelo, da so nepremagljivi, so bili pobijenih v 
na 

tempelj v Nanea s prevaro je Nanea duhovniki. 

{1:14} za Antioh, kot da bi on poročil z njo, 

prišel v mesto, in njegovi prijatelji, da bi z njim, 

prejemanje denarja na ime v doto. 

{1,15} ki ko duhovniki Nanea si je zadal, 

in je sklenila z majhno podjetje kompas 

tempelj, so zaprta tempelj takoj Antioh 

je prišel: 

{1:16} in odpiranje seznanjena vrata, strehe, vrgel 

kamni kot strela in zadela kapitan, 

jih hewed v kosih, smote off svoje glave in jim glasov 

za tiste, ki so bile brez. 

{1:17} blagoslovil naše Boga v vseh stvareh, ki dade 

podal do bezbožnika. 

{1:18} zato ker smo zdaj so purposed da 

čiščenje templja na pet in dvajsetega 

dan v mesecu Casleu, smo mislili, da treba potrditi, 



si tega, da boste tudi lahko ostane, kot praznik na 

Tabernaklji, in ogenj, ki je nam ko 

Neemias ponudil daritev, ko mu je builded v 

tempelj in oltar. 

{1:19} za ko so naši očetje vodil v Perzijo, je 

duhovniki, ki so bili nato pobožni vzel ogenj na oltarju 

privily, in skrila na mestu votlo jamo brez vode, 

kjer oni hranijo je prepričan, da je kraj je bil neznan vse 

moški. 

{1:20} zdaj po mnogih letih, ko je zadovoljen, Bog, 

Neemias, poslan iz kralj Perzije, pošljite od na 

potomstvo tistih duhovnikov, ki ga je skril, da ogenj: ko pa 

so nam povedali, so našli, ni ogenj, ampak debela vode; 

{1:21}, nato je ukazal, da se pripravi, in 

prinese; in ko se žrtve so bili postavljeni na Neemias 

ukazal duhovniki potresemo lesa in stvari 

ki nato z vodo. 

{1:22} ko je bilo to storjeno, in prišel je čas, ki je 

sonce sijalo, ki je bilo prej je skril v oblaku, je 

velik požar vnela, tako, da vsak človek divili. 



{1:23} in duhovniki molitev medtem ko daritev 

je bila poraba, rečem, duhovniki, in vse ostalo, 

Jonathan začetku in ostale odgovore na thereunto, kot 

Neemias storil. 

{1:24} in molitev je bila po tem način; O Gospod, 

Gospod Bog, stvarnik vseh stvari, ki umetnost prestrašeni in 
močna, 

in pravičen in usmiljen, in samo in milostiv kralj, 

{1:25} samo giver vseh stvari, samo samo, 

Vsemogočni, in večno, ti ki deliverest Izrael iz vseh 

težave, in zbudil izberite očetov, in jih posveti: 

{1:26} prikaže daritev za svojega celotnega ljudstva Izraela, 

ohrani tvoje lastnih del in posveti jo. 

{1:27} zbrati tiste skupaj ki so raztreseni od nas, 

dostavili, ki služijo med narodi, pogled na njih 

ki so prezreli in Odvratan in naj narodi know 

da ti si naš Bog. 

{1:28} kažnjavati, ki zatirajo nas, in s ponosom ali nas 

narobe. 

{1:29} rastlin tvoje ljudi spet v tvoje sveto mesto, kot Mojzes 



Kdor govori. 

{1:30} in duhovniki poje psalmov zahvalni dan. 

{1:31} zdaj, ko je bil porabi daritev, Neemias 

ukazal vode, ki je bilo prepuščeno vlije na veliki 

kamni. 

{1:32} ko je bilo to storjeno, je vnela plamen: 

vendar je bila zaužita s svetlobo, ki je blestela od oltarja. 

{1:33} tako pri tej zadevi je bil znan, je povedal na 

kralj Perzije, ki v kraju, kjer duhovniki, ki so 

pripeljala stran je skril ogenj, tam pojavil vode, in da 
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Neemias je očiščena žrtve z njimi. 

{1:34} potem kralj, inclosing kraj, je sveto, 

ko je poskušala zadevo. 

{1:35} in kralj je veliko daril in podaril 

na tiste, ki je bi zadovoljiti. 

{1:36} in Neemias imenuje ta stvar Naphthar, ki je 

toliko o tem reči, čiščenje: ampak veliko moških rečejo Nefi. 

{2:1} je ugotovljeno tudi zapisnik, da Jeremy je 

prerok ukazal jim, da so bili odnesejo zavzeti za 



ogenj, saj je bil označile: 

{2:2} in kako, da prerok, ki jim je 

zakon, jih ne pozabite zapovedi zaračuna na 

Gospoda, in da ne bi napačno v njihovih glavah, ko so 

glej slike srebro in zlato, z njihovo okraski. 

{2:3} in z drugimi tako govori on ohrabriše, 

da zakon naj ne odstopajo od svojih srcih. 

{2:4} je bil tudi iz istega pisanje, ki je 

prerok, pa opozoril, da Bog, ukazal Tabernakelj 

in skrinje, da gredo z njim, kot je šel naprej v na 

gora, kjer Mojzes povzpel gor in videl dediščine 

Bog. 

{2:5} in ko Jeremy onamo prišel, našel je votlo 

jamo, pri čemer je iz Tabernakelj, in ark, in 

oltar kadila, in tako ustavil vrata. 

{2:6} in nekateri od teh, ki mu je sledil prišel v počastitev 

poti, vendar jih ni bilo mogoče najti. 

{2:7} ki ob Jeremy dojema, je kriviti njih, 

reče: za ta kraj, je neznana do trenutka, ko 

da Bogom zbrati svoje ljudi spet skupaj, in jih prejeli 



reče milost. 

{2:8} potem se gospod Pokaži jim te stvari, in 

slava Gospodu se pojavi, in oblak tudi, kot je bilo 

pokaza pod Mojzes in kot kdaj Solomon želji, ki je 

mesto lahko častno posvečeni. 

{2:9} je bil tudi izjavila, da je pa pametno na voljo na 

žrtvovati predanosti in zaključku templja. 

{2:10} in kot kdaj Mojzes molil Jahvi, ogenj 

prišel iz nebes, in porabljene žrtve: celo 

tako tudi molil Solomon, in ogenj prišli 

nebesa, in porabljene opečen ponudbe. 

{2:11} in Mojzes rekel, ker ni bilo greh ponudbo 

naj bi se zaužili, je bila zaužita. 

{2:12} tako Solomon pustiti teh osem dni. 

{2:13} iste stvari so poročali tudi v spisih 

in komentarji Neemias; in kako je ustanovni a 

knjižnica zbrali dejanja kralji, in 

preroki, in David, in pisma kralji 

o sveti darila. 

{2:14} na podoben način tudi Juda zbrali vse 



tiste stvari, ki so bili izgubljeni zaradi vojne, smo imeli, in 

ostanejo z nami, 

{2:15}, zato če vi potreba, Pošlji, nekaj 

puščati tebi. 

{2:16} ker potem smo približno za praznovanje na 

čiščenje, smo pisali tebi, in se delate dobro, 

če vi vztrajati iste dni. 

{2:17} upamo tudi, da Bog, da dostavijo vse svoje 

ljudi, in jim je dal vse dediščine, in v kraljestvu, in 

duhovništvo, in svetišče, 

{2:18} kot je obljubil v zakonu, bo kmalu usmili 

na nas, in nas zbira iz vsakega zemljišča 

nebesa v Svetem mestu: za nas od dade izročena 

velike težave, in dade prečiščena kraj. 

{2:19} zdaj kot glede Juda Maccabeus, in njegov 

bratje in sestre, in čiščenje veliki tempelj, in 

predanost oltar, 

{2:20} in vojne proti Antioh Epifan, in 

Eupator svojega sina, 

{2:21} in manifest znaki, ki je prišel iz nebes 



reče tisti, ki sami obnašal manfully na njihovo čast 

za judovstvo: tako, da je vendar nekaj, da premagal je 

celotno državo, in lovili barbarskih množice, 

{2:22} in znova vrniti tempelj priznani vse v 

svetu, in osvobojeni mesta, in sprejeti zakoni ki 

so bile Padamo, gospod, se milostiv služili z 

vse uslugo: 

{2:23} vse te stvari, sem rekel, pa se prijavi z Jason od 

Kirena v petih knjigah, smo bo testom za skrajšati v enem 

obseg. 

{2:24} za glede na neskončno število, in 

težave, ki so našli to željo pogledati v na 

Pripovedovanje zgodbe za različne zadeve, 

{2:25} smo bili previdni, da bo prebral, da lahko 

užitek, in da tisti, ki so v želji, da se zavežejo 

pomnilnik je morda enostavnost in da vse v katerega roke je 

pride morda dobiček. 

{2:26} zato za nas, ki so se na nas to 

boleče delovne sile nespremenjena, ni bilo enostavno, ampak 
stvar 



znoj in gledal; 

{2:27} da je ni enostavno reče mu, da prepareth a 

banket, in seeketh v korist drugih: še za na 

pleasuring mnogih bo Obvezujemo z veseljem to veliko 
bolečine; 

{2:28} prepusti avtor natančno rokovanje z vsako 

zlasti in labouring slediti pravila za 

Povzetek. 

{2:29} za kot mojster graditelj nove hiše mora skrbi 

za celotno stavbo; ampak on undertaketh da, da nastavite 

in to barvo, morajo poiskati fit stvari za na krasijo 

njihovi: Kljub temu mislim, da je z nami. 

{2:30} stati na vsaki točki, in gredo stvari na 

velik, in da je radoveden in podatki, belongeth na prvi 

avtor zgodbe: 

{2:31} temveč za uporabo kratkost in izogibati veliko labouring 
od 

delo, se mu, da bo na 
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abridgment. 

{2:32} tukaj potem smo začeli zgodbo: samo dodajanje 



tako veliko, tisti, ki dade je bilo rečeno, da gre za neumno 

stvar narediti dolgo prolog, in da je kratek v zgodbo 

sama. 

{3:1} zdaj ko sveto mesto je bil naseljen z vsemi 

mir in zakoni so bili nastanjeni zelo dobro, zaradi v 

pobožnost Onias svečenika in njegovo sovraštvo 

zlo, 

{3:2} je prišel do prehoda, da celo kralji, sami si 

čast kraj, in povečevanje tempelj najboljšo 

darila; 

{3:3} toliko da Selevk Aziji lastno prihodkov 

gole vse stroške, ki pripadajo storitev žrtve. 

{3:4}, vendar eno Simon plemena Benjamin, ki je bil 

je guverner templja, zaljubil veliki duhovnik 

o motnje v mestu. 

{3:5} in kdaj je ne more premagati Onias, gat je mu 

da Apolonij sin Thraseas, kdo potem je bil guverner 

Celosyria in Phenice, 

{3:6} in mu povedal, da je zakladnica v Jeruzalemu je bil poln 

od neskončno vsote denarja, tako da številne svoje 



bogastvo, ki pa ne se nanašajo na račun žrtve, 

je nešteto, in da je mogoče, da bi vsi v 

king's roko. 

{3:7} zdaj ko Apolonij prišel kralj, in je 

pokaza mu denarja, tega mu povedali, kralj 

izbral, Heliodorus njegov blagajnik, in poslal s a 

razumem, da bi mu foresaid denar. 

{3:8} tako takoj Heliodorus vzel potovanje; pod a 

barva obiskom mesta Celosyria in Phenice, vendar 

res, da izpolnjujejo king's namen. 

{3:9} in ko je prišel v Jeruzalem, in je bil 

prijazno prejela veliki duhovnik mesta, je povedal 

mu kaj inteligence je dal denarja, in razglasi 

zakaj je prišel, in vprašal, če te stvari so tako res. 

{3:10} potem veliki duhovnik mu je rekel, da ni bilo tako 

denarja, ki za lajšanje vdov in očeta 

otroci: 

{3:11} in da nekaj pripadalo Hircanus sin 

Tobias, veliko dostojanstva in ne kot zloben človek 

Simon je zavedena: vsota potrdili v vseh štirih je 



sto talentov srebra in dvesto zlata: 

{3:12} in da je povsem nemogoče, da 

krivic, bi bilo treba storiti im, ki je zavezana, da 

svetosti kraja, in na veličanstvo in nedotakljiva 

svetost templja, počaščen nad vsem svetu. 

{3:13}, ampak Heliodorus, zaradi king's 

zapovedi, ki mu je dejal, da na vsak način mora biti 

prinesel v Kraljevi zakladnici. 

{3:14} da na dan, ki je imenovan je vstopil v za 

bi to zadevo: zakaj ni bilo ne majhen agonija 

skozi celo mesto. 

{3:15} ampak duhovniki, prostrating sami pred na 

oltar v njihovi duhovniki naložbe, imenovano proti nebu na 

mu, ki je prava glede stvari, ki je ohranil, ki 

jih je varno treba ohraniti za take kot so zagrešili 

jih hraniti. 

{3:16} potem whoso pogledal veliki duhovnik v obraz, 

To bi ranjen srcu: za njegov obraz in 

spreminja svoje barve prijavljene aktivnega agonija svojega 

um. 



{3:17} za človek je bil torej compassed s strahom in 

Grozljivka telesa, da je bilo očitno, da jim je bil videti 

na njem, kaj žalosti, je zdaj v srcu. 

{3:18} drugi tekel flocking iz svoje hiše, da je 

splošna molitev, ker kraj je bil, kot se nadaljuje 

v prezir. 

{3:19} in ženske, mestu girt z kostrijet pod svoje 

prsi, abounded v ulicah in devic, ki so bili 

hranijo v tekel, da vrata, in nekaj sten, in 

drugi pogledal skozi okno. 

{3:20} in vsi imajo svoje roke proti nebu, 

molitev. 

{3:21} potem to bi pitied človek videti padcev 

navzdol množico vseh vrst, in strah pred visoko 

duhovnik, ki se v takih agoniji. 

{3:22} so nato pozval Jahvu vsemogočnega, da 

stvari zavezala zaupanja varno in prepričani, za tiste, ki 

zakrivil jih. 

{3:23} kljub Heliodorus izvajajo tisti, ki je bil 

odredil. 



{3:24} zdaj kot je bil tam predstavi sebe s svojo 

policist o zakladnice, gospodar žganja in Princ 

vse moči, povzročil veliko prikazen, tako da vse, kar 

domneva, da pridejo z njim začudeno na moč 

Boga, in omedlela, in so bili boleče strah. 

{3:25} za tam pojavil služili konj z a 

grozno rider na njem, in krasijo zelo pošteno 

obloge, in je tekel divje, in smote v Heliodorus s 

njegov prednjih nogic, in zdelo, da je on, ki sedijo na konj 

imel celoten pas zlata. 

{3:26} poleg dveh mladih moških, ki so se pojavili pred 

mu, znan v moč, odlično v lepoti, in lepa v 

oblačila, ki ga je stala na obeh straneh; in mu scourged 

nenehno, in mu dal veliko boleče proge. 

{3:27} in Heliodorus padel nenadoma reče na tla, in 

je bil compassed z veliko teme: ampak oni, ki so bili s 

mu ga vzel, in ga postavil v a stelja. 

{3:28} tako, da mu v zadnjem času prišel z veliko vlak in 

z vse svoje straže v omenjeni zakladnico, izvajajo, 

se ne more sam pomagati z orožjem: in 



očitno ocenili moč Boga. 

{3:29} je z Božjo roko je potrta, in določiti 

brez besed, brez vse upanje življenja. 

{3:30}, vendar so pohvalili Gospoda, ki je čudežno 

izpolnil svoje mesto: za tempelj; ki je malo prej 
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je bilo polno strahu in težave, ko Vsemogočni Lord 

se je pojavila, je bila napolnjena z radost in veselje. 

{3:31} potem straightways nekaterih prijateljev Heliodorus' 

molil Onias, da bi poklical na najbolj visoko na 

dodeli mu svoje življenje, ki je ležala pripravljena odreči duh. 

{3:32} tako visoki duhovnik, sum, da ne bi kralj 

napačno razumljen, da nekaj izdajstvo je bilo storjeno z 

Heliodorus Judje, ki ponuja žrtvovati za zdravje 

človek. 

{3:33} zdaj svečenika izdeloval sprave, 

isti mladih moških v isti oblačila pojavil in 

stal zraven Heliodorus, reče: Daj Onias veliki duhovnik 

velik hvala, toliko kot za njegovo dobro gospodar dade 
odobrena 



tebi življenje: 

{3:34} in vidim, da ti si bil scourged iz 

nebesa, razglasi reče moški vse mogočne moči Boga. In 

ko jim je govoril te besede, so bili videti več. 

{3:35} tako Heliodorus, ko se je ponudil žrtvovati reče 

Gospod, in je velik zaobljube reče mu, ki je rešil svojo 

življenje, in saluted Onias, vrne s svojim gostiteljem za kralja. 

{3:36} potem je pričal, da vsi moški del velikega 

Bog, ki je videl z očmi. 

{3:37} in ko kralj Heliodorus, ki bi lahko fit 

človek se pošlje še enkrat v Jeruzalem, je dejal, 

{3:38} če si vsak sovražnik ali izdajalec, mu pošlje onamo, 

in ti boš prejmejo njega tudi scourged, če je pobegniti z 

svojega življenja: za v tem kraju, brez dvoma; Obstaja tudi 
poseben 

moč Boga. 

{3:39} za on, ki prebiva v nebesih dade svoje oči o tem 

mesto, in defendeth; in je beateth in jih destroyeth 

ki se je poškodoval. 

{3:40} in stvari, o Heliodorus, in 



vodenje zakladnice, padel na te vrste. 

{4:1} to Simon zdaj, od katerih smo govoril prej, ob 

bil izdajalec denarja, in svoje države in obrekujejo 

Onias, kot če je ha strah Heliodorus, in bil delavec 

od teh nadlog. 

{4:2} tako je bil krepko, da ga kličejo izdajalec, ki je 

zaslužil tudi mesta, in ponujeni svojega naroda, in 

je bil tako vnet zakonov. 

{4:3}, vendar ko svoje sovraštvo šel tako daleč, da eden od 

Simonov frakcije umorov so bila storjena, 

{4:4} Onias videnje nevarnost to trditev, in da 

Apolonij, kot guverner Celosyria in Phenice, 

bes, in povečanje Simonov zlobe, 

{4:5}, ki je šel za kralja, ne bi tožnika, njegovega 

rojaki, ampak iščejo dobro vse, tako publick in 

zasebno: 

{4:6} za je videl, da je bilo nemogoče da država 

še tiho, in Simon zapustiti svojo norost, razen če je 

kralj videti thereunto. 

{4:7} šele po smrti Selevk, ko Antioh, 



imenovane Epifan, vzel kraljestvo, Jason brat 

Onias delal underhand treba velikega svečenika, 

{4:8} Promising reče kralj s priprošnjo tri 

sto in threescore talentov srebra, in druge 

prihodki osemdeset talente: 

{4:9}, poleg tega, je obljubil, da dodelite sto in 

petdeset več, če bi lahko imel dovoljenje, da ga ustanovi gor 
prostor za 

izvaja, in za usposabljanje mladih v modnih 

narodi, in pisati o Jeruzalemu z imenom 

Antiochians. 

{4:10} ki kralja je odobren, in je imel 

prišel v roko pravilo, ki je takoj prinesel njegovo lastno 

narod Greekish mode. 

{4:11} in Kraljeve pravice za posebno korist 

Judje po John je zgodovinarko in Eupolemus, 

ki je veleposlanik v Rim za prijateljstvo in pomoč, vzel 

stran; in odlaganjem vlad, ki so bili 

v skladu z zakonom, je pripeljal do novih carinskih proti v 

zakon: 



{4:12} za gradil z veseljem kraj vadbe pod na 

stolp sam, in prinesel glavni mladi moški pod njegovim 

izpostavitvijo, in jih nositi klobuk. 

{4:13} zdaj kot je višina grški modo, in 

povečanje heathenish manir, skozi preseganje 

profaneness o Jason, da bezbožnim wretch, in ni veliko 

duhovnik; 

{4:14} da duhovniki ni imel poguma služiti več 

na oltar, vendar preziral tempelj in zanemarjanje je 

žrtve, nagle biti deležni nezakonita 

dodatek kraju vaja, po tekmi Discus 

imenuje jih tja; 

{4:15} ne določi z odliko svojih očetov, vendar 

naklonjenost slavo na Grecians najboljše od vsega. 

{4:16} zaradi tega boleče nesreče prišel na njih: 

zakaj so imeli, da je svoje sovražnike in avengers, katerih 

po meri so sledili tako iskreno in reče jim jih 

želi biti kot v vseh stvareh. 

{4:17} za to ni lahka stvar storiti zlo proti v 

zakoni Boga:, ampak čas po izjavi to 



stvari. 

{4:18} zdaj, ko igra, ki je uporablja sleherni vere leto 

bivala v tira, kralj, prisotni, 

{4:19} to določilo Jason poslal posebno sli 

iz Jeruzalema, ki so bili Antiochians, za tri 

sto drachms srebra k žrtvovanju Hercules, 

katero so tudi njihovi nosilci niso sposobne nagni 

na žrtev, saj ni bilo priročno, vendar je treba 

rezervirane za druge dajatve. 

{4:20} ta denar potem, v zvezi s od pošiljatelja, je 

imenovani Hercules' daritev; vendar zaradi nosilci 

pogodbe, je bil zaposlen za izdelavo gallies. 

{4:21} zdaj ko Apolonij sin Menestheus bil 

poslal v Egiptu za kronanje kralja Ptolemeus 

Philometor, Antioh, mu ni treba dobro razumevanje 

prizadeti, da svoje zadeve, za lastno varnost: 
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nakar je prišel Jope in od tam v Jeruzalem: 

{4:22} če je prejel častno od Jason, in 

mesta, ter was brought v z baklo prižganih, in z 



velik shoutings: in tako kasneje šel s svojim gostiteljem reče 

Phenice. 

{4:23} tri leta pozneje poslal Jason Menelaj, špartanski na 

navedene Simon brata, nosi denar reče kralj, 

in ga dal v mislih določene potrebne zadeve. 

{4:24}, vendar je prisotnost kralj, pridejo 

ko je imel mu povečajo za slavno videz 

svojo moč, dobil duhovništvo sam ponuja več kot 

Jason s tristo talentov srebra. 

{4:25} tako prišel s kraljem je mandat, prinaša 

nič vreden duhovništvo visoko, vendar imajo bes je 

kruto tiran, in bes divjak zver. 

{4:26} potem Jason, ki je spodkopalo svojega brata, 

oslabljeni z drugo, je bil prisiljen pobegniti v 

država Amonaca. 

{4:27} tako Menelaus dobil Kneževina: ampak glede na 

denar, ki je obljubila, reče kralj, vzel ni dobro 

da za to, čeprav Sostratis vladar grad potrebno je: 

{4:28} za mu appertained z zbiranjem na 

carinski. Zakaj so bili tako imenovani pred kralja. 



{4:29} zdaj Menelaus zapustil njegov brat Lysimachus v svojem 

mesto v duhovništvo; in Sostratus levo zabojev, ki je bil 

guverner je Cyprians. 

{4:30} te stvari pa so bile v tem, da narti 

in Mallos vstaja, ker so bila dana za 

king's Konkubina, imenovano Antioh. 

{4:31} potem prišel kralj v naglici za pomiritev zadevah, 

zapušča Andronik, človek v organu, za njegovega namestnika. 

{4:32} zdaj Menelaj, špartanski ob predpostavki, da je prišel na 

čas, ukradel nekaterih plovil zlata, je 

tempelj, in nekateri od njih dal Andronik, in nekaj je 

prodaja v tira in mesta naokoli. 

{4:33} ki ko Onias vedel, da poroštvene, je prekorio 

mu, in sam umaknil v zatočišče v Daphne, ki 

lieth z Antiochia. 

{4:34} zato Menelaj, špartanski ob Andronik narazen, 

molil, njega dobiti Onias v roke; ki se 

prepričal thereunto, in prihaja do Onias v prevaro, je dal 

mu desno roko z prisega; in čeprav so bili sumi 

ga, še prepričal, da mu da pridejo tja od na 



Sanctuary: mu takoj je utihnil ne glede 

pravosodje. 

{4:35} za kateri vzrok ne samo Judje, ampak veliko 

tudi drugih narodov, je veliko ogorčenja, in so veliko 

žalostjo za nepravično umor človeka. 

{4:36} in ko je prišel kralj s ponovno v 

krajih o Kilikijo, Judje, ki so bili v mestu, in 

nekateri Grki, ki Odvratan dejstvo tudi, pritožil 

ker Onias je ubil brez razloga. 

{4:37} zato Antioh je iskreno žal, in 

preselil v škoda, in jokal, ker trezen in skromno 

vedenje, od njega, ki je bil mrtev. 

{4:38} in se vnela z jezo, takoj vzel 

Andronik svojo vijolično, in najem slekel, in 

ga vodijo skozi celo mesto reče to zelo kraj, 

kjer je on zakrivil impiety proti Onias, Ubi 

On preklet morilca. Torej gospod nagrajeni mu njegovo 

kazen, kot on je zaslužil. 

{4:39} zdaj, ko je veliko sacrileges storjeno v 

mesta, ki jih Lysimachus s soglasjem Menelaj, špartanski in 



plod tega je bilo razporejeno v tujini, množico zbranih 

sami skupaj proti Lysimachus, veliko plovil 

zlato se že odnese. 

{4:40} nakar ljudje narašča in se 

polna jeze, Lysimachus oboroženih približno tri tisoč 

moških, in je začela najprej ponuditi nasilja; ena Auranus se 

vodja, človek, daleč odšla letih in nič manj v norost. 

{4:41} so nato videli poskus Lysimachus, nekaj 

jih ujete kamnov, nekateri klubi, drugi ob pesti 

prah, ki je naslednji na strani, jim vse skupaj na glasov 

Lysimachus, in tiste, ki je na njih. 

{4:42} tako mnogi od njih so ranjeni, in nekateri so 

udari na terenu, in vsi so bili prisiljeni zbežati: vendar 

kar se tiče churchrobber, sam, ga ubili zraven z 

zakladnice. 

{4:43} teh zadev, zato je obtožba 

iz proti Menelaus. 

{4:44} zdaj ko je kralj prišel tira, trije moški ki 

so bili poslani iz senata sklicuje vzrok pred njim: 

{4:45} obljubil, vendar Menelaj, špartanski zdaj obsojen, 



Ptolemee sin Dorymenes mu veliko denarja, če 

da bi pomiril kralj k njemu. 

{4:46} whereupon Ptolemee ob kralj stran v a 

nekatere galerija, kot je bilo, da se zrak, pripeljal ga je treba 

drugo uma: 

{4:47} toliko, da je zaključen Menelaus iz na 

obtožbe, ki je ne glede na vzrok pa je 

zlo: in ti slabo moški, ki, če je povedal svoje 

vzrok, da pred Skiti, je bila ocenjena 

nedolžne, jih je obsodil na smrt. 

{4:48} tako oni, ki je sledila zadevo za mesta, in 

za ljudi, in za sveto plovil, kmalu trpi 

neupravičena kazen. 

{4:49} zakaj tudi ti iz tira, preselil s sovraštvom 

To zloben dejanje, povzročilo, da častno biti pokopan. 

{4:50} in tako skozi pohlepa, ki 

bilo moči Menelaus ostala še vedno na oblasti, 

povečuje hudobije, in se velik izdajalec državljanom. 

{5:1} približno istem času Antioh pripravili svojo drugo 

potovanje v Egipt: 



{5:2} in potem se je to zgodilo, da skozi vse mesto, za 

prostor skoraj štirideset dni, je bilo videti konjeniki 

tekmovanje v teku v zraku, v krpo, zlato, in oboroženi z sulice, 

kot band vojakov, 
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{5:3} in vojakov za jezdeci v matriki, srečujejo in 

nameščen eden proti drugemu, s stresanjem za ščit, in 

množico pikes, in risanje mečev ter litje 

pikado in bleščeče zlati okraski in izkoristiti za vse 

Razvrsti. 

{5:4} zakaj vsak človek je molil, da ta prikazen 

lahko pa da ni dobro. 

{5:5} zdaj ko je odšla tja lažne govorice, kot 

Čeprav Antioh je bil mrtev, Jason je vsaj v 

tisoč moških, in nenadoma je napad na mesto; 

in oni, ki so bile na stenah se dajo nazaj, in je 

mesto na dolžino sprejeti, Menelaus pobegnil v gradu: 

{5:6} vendar Jason ubil svoje državljane, brez usmiljenja, ne 

glede na to, da se dan od njih svoj narod 

bi bilo najbolj nesrečen dan za njega; ampak razmišljanje imajo 



njegovi sovražniki, in ne svojih rojakov, ki je 

osvojili. 

{5:7} Howbeit za vse to je pridobil ne Kneževina, 

ampak na zadnje prejete sramota za plačilo njegove izdaje, 

in pobegnilo spet v državi Amonaca. 

{5:8} na koncu zato imel nesrečen vrnitev, 

obtožene pred Aretas kralj Arabians, 

bežijo iz mesta do mesta, zasleduje vseh moških, sovražil kot a 

Forsaker zakoni in je v sramoti, kot je 

Odprite sovražnik države in rojaki, da izagna 

v Egipt. 

{5:9} tako on, ki je usmerjenih veliko iz svoje države 

umrli v strange land, pred odhodom v Lacedemonians, 

in razmišljanje tam najti pomagali zaradi svoje sorodnike: 

{5:10} in ki je odda veliko unburied imel none 

žalovali za njim, niti koli slovesno pogreba, niti 

groba s svojim očetom. 

{5:11} zdaj, ko to, da je bilo storjeno prišel v king's 

avto, je mislil, da je uprl Judeji: nakar 

odstranjevanje iz Egipta v besno um, vzel mesta, ki jih 



silo orožja, 

{5:12} in ukazal bojevnikom vojne ni na pretek, tako 

kot so se srečali, in kot ubiti šla ob hišah. 

{5:13} tako tam je ubijanje mladih in starih, ki 

proč od moških, žensk in otrok, pobiti devic in 

dojenčki. 

{5:14} in tam so bili uničeni v prostoru treh 

cele dneve fourscore tisoč, tega štirideset tisoč 

so bili pobijenih v spor; in ne manj prodala, kot je ubil. 

{5:15} še on ni bil vsebine s tem, vendar domneva, da 

lotiti se najbolj sveti tempelj ves svet; Menelaj, špartanski 

izdajalec zakonov in lastno državo, se njegov 

vodnik: 

{5:16} in ob sveto plovil z onesnaženih roke, 

in z rokami vleče navzdol stvari, ki so bili 

z drugimi kralji posvečena bogatenja in slavo in 

čast kraja, on jim je dal proč. 

{5:17} in tako ponosen bil Antioh v mislih, da je 

ne šteje, da je bil gospod jezen za nekaj časa za na 

grehe jim, ki so živeli v mestu, in zato njegove oči je bil 



ne na kraju. 

{5:18} za imel jih ni prej zavit v mnogih 

grehe, ta človek, kakor hitro je prišel, takoj je bil 

scourged, in dal nazaj iz svoje domneve, kot Heliodorus 

je, koga Selevk kralj je poslal razgledati zakladnice. 

{5:19} vseeno Bog ne izbere ljudi za 

kraj je dobro, ampak kraj daleč people's sake. 

{5:20} in zato mesto, sama, ki je bil zajedničar 

z njimi stiske, ki se je zgodilo z narod, si 

zatem komunicirati v prednosti, poslana od Gospoda: 

in kot je zapustil v jezo vsemogočnega, tako 

še enkrat, velik gospod, ki jih usklajujete, je bila ustanovljena z 
vsemi 

slavo. 

{5:21} tako imel rezervoarjev Antioh iz templja na 

tisoč in osemsto talente, je odšel v naglici 

reče Antiochia, weening v njegov ponos, da bi zemljišča 

vodljivi, in povprečno peš morje: tak je bil na 

Nabusitost svojega uma. 

{5:22} in zapustil guvernerji Dodijavati narod: na 



Jeruzalem, Philip, za svojo državo, na Phrygian, in za 

vedenje bolj barbarskim kot on, ki ga tam; 

{5:23} in na Garizim, Andronik; in sicer, 

Menelaj, špartanski ki slabše kot vse ostale gole težke roke 

nad državljani, imajo zlonamerne mislih proti njegovemu 

rojaki Judov. 

{5:24} je poslala tudi ta grozota vodja Apolonij 

z vojsko dva in dvajset tisoč, poveljeval mu 

ubiti vse tiste, ki so bili v njihovi najboljši starosti, in za prodajo 
na 

ženske in mlajši nekako: 

{5:25} ki prihaja v Jeruzalem in pretvarja mir, 

je pater do sveti dan, v soboto, ob na 

Judje vodenje sveti dan, je ukazal bojevnikom za roko 

sami. 

{5:26} in tako je ubil vse njih, ki so odšli, da je 

praznuje v soboto, in teče skozi mesto z 

orožja Ubi veliko množico. 

{5:27} ampak Juda Maccabeus z devetimi drugimi, ali 

tam nekje, sam umaknil v puščavo, in živeli 



v gorah po zveri, s svojo 

podjetje, ki hranijo o zeliščih nenehno, da ne bi morali biti 

deležni onesnaženja. 

{6:1}, ne dolgo po tem kralj poslal starec od 

Atene prisili Judje odstopa od zakoni svoje 

očetje, in ne da živeti po zakonih od Boga: 

{6:2} in onesnažujejo tudi tempelj v Jeruzalemu, in da 

rečejo tempelj Jupiter Olympius; in to v Garizim, 

Jupiter zagovornik tujcev, kot si želijo, da 

živeli v kraju. 

{6:3} prihod v to zlo je boleče in 

huda ljudem: 

{6:4} za tempelj je bil napolnjen z izgredov in uživa z 

Pogani, ki šaljivec s bludnicama in imel opraviti z 

ženske v vezje svete kraje, in sicer 

ki je v stvari, ki niso zakonite. 
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{6:5} oltar je bila napolnjena s sramotnih stvari, ki 

zakon forbiddeth. 

{6:6} niti je bilo zakonito človek da sabbath 



dni ali stari posti, ali izpovedati sam sploh Žid. 

{6:7} in na dan rojstva king's vsak mesec so 

so bile vložene jih grenkim omejitev jesti se žrtve; in 

Ko hitro Bacchus je bila shranjena, Judje so bili 

prisiljen iti v procesijo Bacchus, prevažajo bršljan. 

{6:8} poleg tam šel odlok je sosed 

mesta narodi, ki jih predlog Ptolemee, proti 

Judje, da morajo upoštevati isto modo, in se 

deležni njihove žrtve: 

{6:9} in whoso bi ne izpolnjujejo same za se 

manire poganov, morajo biti dana na smrt. Nato lahko 

človek videl te bede. 

{6:10} za sta bili dve ženski, ki je prinesel, ki je 

obrezati svojih otrok; koga kdaj je odkrito vodila 

krog okoli mesta, spretnost v njihove prsi babes so 

potrta jih Strmoglavce od stene. 

{6:11} in drugi, da je skupaj v jamah blizu 

da bo sobotni dan skrivaj, je odkril 

Philip, so bile vse zgorelo skupaj, saj so na 

vest, da si pomagajo sami za čast najbolj 



sveti dan. 

{6:12} zdaj prosim tisti, ki bere to knjigo, ki jih 

ne bo odvrnilo za te katastrofe, ampak, da se jim zdijo 

te kazni ne bi za uničenje, ampak je 

chastening našega naroda. 

{6:13} za to je znak njegove velike dobrote, ko 

zlobne kršitelje so ni utrpela vse dolgo časa, ampak takoj 

kaznovan. 

{6:14} za ne z drugimi narodi, katerih gospodar 

potrpežljivo forbeareth kaznovati, dokler lahko pridejo v 

polnost svojih grehov, tako dealeth, da je z nami, 

{6:15} da ne da, da pridejo do višine greh, 

potem bi vzel maščevanje od nas. 

{6:16} in zato nikoli withdraweth svojega usmiljenja 

od nas: in čeprav je kaznoval s stisko, še nagrizaju je 

nikoli ne pustite svojega naroda. 

{6:17}, vendar naj to da smo v govorijo za opozorilo k 

nas. In zdaj smo prišli do izjavlja, da je zadeva v 

nekaj besed. 

{6:18} Eleazar, eden od glavnih pismouki, stari človek, 



in od dobro razvitih kazati, je omejena na 

Odprite usta, in jesti prašičev je meso. 

{6:19} pa je izbira precej umreti slavom praznoval, kot pa 

živo obarvan s tako odvratna, slina it tja, in 

prišel po lastni accord muči, 

{6:20} kot behoved, da pridejo, ki so odločno za 

izstopajo proti takšne stvari, saj niso zakonito ljubezen 

življenje, da se okusi. 

{6:21} pa, ki je zadolžen za to zloben praznik, 

za stari znanec, ki so imeli s človekom, ki mu 

vstran, iskale mu prinese meso svoje določbe, 

kot je bilo zakonito, za uporabo, in da kot, če je nisem jedel 

mesa iz daritev ukazal kralj; 

{6:22} da pri tem je morda podal iz smrti, 

in za staro prijateljstvo z njimi najti korist. 

{6:23}, vendar da se diskretno, in kot je postal 

njegovo starost in ekscelenca svojih starih letih, in 

čast sivo glavo, praΉkaste je prišel, in njegov najbolj 

pošten izobraževanje otrok, ali precej sveti zakon, ki 

in dano od Boga: zato je odgovoril, in 



volje, jih straightways, naj mu pošlje do groba. 

{6:24} za becometh ne naše starosti, je dejal, da, v pametno, da 

prikriti, pri čemer je veliko mladine morda mislijo, da 

Eleazar, osamdeset let stare in deset, so sedaj šla 

čudno vero; 

{6:25} in tako so skozi rudnik hinavščino, in željo, da 

živi malo časa in malo več, treba zavedeni 

z mano, in dobim madež moje starosti, in da bo 

gnusoba. 

{6:26} za čeprav za današnji čas bi moral biti 

dostavi kazen moških: še naj ne 

pobeg roko vsemogočnega, ne živ, ne mrtev. 

{6:27} zakaj zdaj, smeli spreminja to življenje, bo 

Pokaži sam to eno kot rudnik starost requireth, 

{6:28} in pustite znan primer, da, kot so mladi 

umrl hote in pogumno za cenjeni člani in 

Sveti zakonov. In ko je je rekel te besede, takoj 

šel je muka: 

{6:29}, da ga spreminja dobre volje so gole 

malo pred njim v sovraštvo, ker govori foresaid 



nadaljevala, kot so mislili, iz obupno uma. 

{6:30}, vendar, ko je bil pripravljen umreti s progami, je 

zastokal in rekel, to je očitno Jahvi, kdor je 

sveto znanje, da ker sem bil morda podal 

od smrti, sem zdaj prenašati boleče bolečine v telesu s tem, da 

pretepli: ampak v duši sem tudi vsebine trpeti teh stvari, 

ker se bojim, da mu. 

{6:31} in tako ta človek umrl, zapušča smrti za na 

primer a noble pogum in spomenik kreposti, ne 

samo reče fantov, ampak k svojemu narodu. 

{7:1}, ki je prišel do prehoda tudi, da sedem brata z njihovo 

mati so bili sprejeti, in prisiljeni kralj proti v 

prava okus prašičev je meso, in so bili mučiti z 

boleznim in biči. 

{7:2}, ampak ena od njih to govoril najprej rekel tako, kaj 

wouldest ti vprašati, ali se učijo od nas? mi smo pripravljeni 
umreti, precej 

kot da prekršite zakoni naših očetov. 

{7:3} potem ukazal kralj, se v bes, soline 

in caldrons da se vroče: 



{7:4} ki takoj se segreva, je ukazal, da 

izrežemo jezik mu da govoril prvi, in da se prekine v 

izredno dele njegovega telesa, preostanek svojega brata in 
njegovo 

mati, ki je videti. 

{7:5} zdaj ko je bil tako pohabljenih v vseh njegovih članov, 
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je ukazal, da še živiš, da bodo prišli na ogenj, 

in za pečen v ponvi: in kot hlapov pan je 

za dober prostor, razpršena, so ohrabriše drug drugega s 

mati umreti smeli, rekel tako, 

{7:6} Gospod Bog gleda na nas, in v resnici dade 

udobje v nas, kot Mojzes v svoji pesmi, ki priča, da 

njihove obraze, razglasi, reče in se utješi 

služabnike. 

{7:7}, ko prvi je bil mrtev po preteku tega, so 

prinesel drugi da ga posmehovanje parka: in kdaj 

so potegnil off kožo glavo z dlako, jih 

vprašal ga boš ti jesti, preden boš kaznovan 

skozi vsak član Tvoje telo? 



{7:8}, vendar je odgovoril v svojem jeziku, in dejal, št. 

Zato je tudi prejel naslednji muka v vrstnem redu, kot je 

nekdanji storil. 

{7:9} in ko je bil v zadnjem gasp, rekel je, ti je všeč 

bes nas takest iz tega sedanje življenje, ampak kralj je 

svetu se dvignili nas, ki so umrli za svojo zakonodajo, reče 

večno življenje. 

{7:10} po njem je bil tretji ki posmehovanje zalog: 

in ko je bil potreben, je dal svoj jezik, in da 

pravico kmalu, gospodarstvo naprej roke smeli. 

{7:11} in dejal pogumno, to sem iz nebes; 

in za svojo zakonodajo preziram in od njega upam, da 

prejeli jih znova. 

{7:12} toliko, da je kralj, in oni, ki so bili s 

mu, divili na mladenič je pogum, da je 

nič obravnava bolečine. 

{7:13} zdaj ko ta človek je bil tudi mrtev, jih mučil 

in pokvarjene četrti na podoben način. 

{7:14}, ko je bil pripravljen umreti je rekel tako, da je 

dobro, se dajo na smrt moških, iskati upanje od Boga 



da se dviguje spet ga: kar se tiče tebe, ti boš imel ne 

vstajenje v življenje. 

{7:15} Afterward prinesel tudi peti, in pokvarjeni 

mu. 

{7:16} potem je pogledal reče kralj, in je dejal, si 

moč nad moški, ti si raspadljiva, ti delaš kaj ti 

hočeš; vendar ne mislite, da je naš narod zapustil Boga; 

{7:17} ampak spoštovati nekaj časa, in Evo svoje velike moči, 

kako je muka tebe in tvoje seme. 

{7:18} po njem tudi Dovedoše šesti, ki se 

pripravljen umreti je dejal, ne sme biti zavedeni brez razloga: za 
smo 

trpijo zaradi teh stvari za sebe, ker je grešil zoper naše 

Bog: zato čudovito stvari narediti k nam. 

{7:19} ampak mislim ne ti, ki takest v roki prizadeva 

proti Bogu, ki ti boš pobegniti ostal nekaznovan. 

{7:20}, vendar mati je čudovito, in 

vreden Spoštovani pomnilnika: za ko je videla njen sedem 

sinovi, umorjen v prostor za en dan, je z golimi a 

pogumen, ker upam, da je imela v Gospodu. 



{7:21} ja, ona ohrabriše vsak izmed njih v svojem 

jezik, napolnjene s pogumno žganja; in razvnemati ji 

ženski misli z moško želodec, ona reče: 

jih, 

{7:22} ne morem povedati, kako vi prišli v mojo maternico: za 
sem 

niti ti je dal dih niti življenja, niti je bilo sem, ki je bila 
ustanovljena 

člani vsak izmed vas; 

{7:23} ampak nedvomno stvarnik Sveta, ki 

ustanovljena generacija ljudi, in ugotovil, na začetku 

vse stvari, tudi lastno usmiljenja vam bo dih in 

življenje znova, kot vi zdaj glede ne sami sebe za svojo 

zaradi zakonodaje. 

{7:24} zdaj Antioh, sam razmišljal prezirali, in 

sum, da je Sraman govora, medtem ko se najmlajši 

je bil še živ, nisem ne le spodbujati ga z besedami, ampak tudi 

zagotovljena mu z prisega, da bi mu tako da bogat 

in srečen človek, če pa bi zakonov svojega 

očetov; in da tudi on bi se mu za njegov prijatelj, in 

mu zaupaš s zadeve. 



{7:25}, vendar ko mladenič bi v nobenem primeru ne poslušaj 

mu reče: kralj imenuje svoje matere, in ohrabriše njo, da 

ona bi nasvet mladenič rešiti svoje življenje. 

{7:26} in ko je on njo ohrabriše z veliko besed, 

ona mu je obljubil, da ona bi nasvet svojega sina. 

{7:27}, vendar ona sama priklonila proti njemu, smeh je 

kruto tiran za prezir, govoril v jeziku svoje države na to 

način; O moj sin, je škoda na me, ki tebi gole nine 

mesecev v mojo maternico, in dal tebi ta tri leta, in 

hrani tebe in tebi dvignejo reče tej starosti, in 

pretrpel težave izobraževanja. 

{7:28} prosim tebe, moj sin, Poglej na neba in 

na zemlji, in vse, kar je v njem, in menijo, da je Bog 

jih stvari, ki niso bili; in tako je človeštvo 

Prav tako. 

{7:29} strah ne ta Mučitelj, ampak, da so vredni tvoje 

bratje in sestre, da tvoje smrti, ki lahko prikaže tebi spet v 

usmiljenja z tvojega brata. 

{7:30} whiles je še govoril te besede, je 

mladenič je dejal, ki čakati vi za? Ne bo ubogati na 



King's zapoved: ampak bo ubogati zapoved od 

zakon, ki je bila dana naši očetje po. 

{7:31} in ti, ki si bil avtor vse zlo 

proti Hebrejcem, ne boš pobegniti božjih rokah. 

{7:32} za trpimo zaradi naše grehe. 

{7:33} in čeprav živim gospodom jezen z nami na 

malo za naše vzgajanje in popravka, še se je treba 

na enem še s služabnike. 

{7:34} ampak ti, O brezbožni človek, in od vseh drugih 

Wicked, se ne dviguje brez vzroka, niti ekspandiran z 

negotova upa, dvigovala tvoje roke proti uslužbencev od 

Bog: 

{7:35} za ti si ni še ušel sodbo 

Vsemogočni Bog, ki vidi vse stvari. 

{7:36} za naši bratje in sestre, ki zdaj so utrpeli kratek 

bolečine, mrtev po božji pakt večno življenje: vendar 
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Ti, skozi sodbe Boga, boš prejeli samo 

kazen za tvoje ponos. 



{7:37} ampak jaz, kot moji bratje in sestre, daruj svoje telo in 
življenje 

za zakoni naši očetje, beseeching Bog, da bi ga 

hitro se usmiljen reče naš narod; in da ti jih 

muke in zla eyesalve priznati, da je on sam Bog; 

{7:38} in da v mene in mojega brata jezo na 

Lahko Vsemogočni, ki je upravičeno prinesel na naš narod, 

preneha. 

{7:39} kot kralj "v bes, izročil slabše 

kot vsi ostali, in ga vzel grievously, da je bil zasmehovali. 

{7:40} tako ta človek umrl neokaljanu, in njegovo celotno 
zaupalo 

v Gospodu. 

{7:41} nazadnje za vse po sinovi mati umrla. 

{7:42} naj bo dovolj, zdaj, da so govorili glede 

Idolopoklonički prazniki, in skrajno mučenja. 

{8:1} potem Juda Maccabeus, in oni, ki so bili s 

mu je šel privily v mestih, in imenuje njihove kinsfolks 

skupaj, in vzel im vse, kot nadaljevanje v na 

Judovstvu, in sestavil okoli šest tisoč moških. 

{8:2} in klicali na Gospoda, ki je bi 



na ljudi, ki je bil poteptan vseh; in tudi škoda 

tempelj, ki ga oskrunili bezbožnim moških; 

{8:3} in da bi imel sočutje na mesto, 

boleče defaced in pripravljeni celo s tlemi; 

in slišati krvi, ki je jokala, mu reče: 

{8:4} in ne pozabite zlobne zakol neškodljive 

dojenčke in kletvami storjenega zoper njegovo ime; 

in da on bi pokazal svoje sovraštvo proti zlobne. 

{8:5} zdaj ko Maccabeus imel svoje podjetje o njem, 

On ne bi se uprl z narodi: za jezo 

Gospod je bil obrnjen v milost. 

{8:6} zato prišel na presenečen, in zgorela do mesta 

in mesta, in dobil v roke najbolj prostoren 

krajih, in premagal in dal letenja ni majhno število 

njegovi sovražniki. 

{8:7} pa posebej izkoristila je noč za 

taki poskusi seznanjena, toliko, da sadje Njegova svetost 

je razširila povsod. 

{8:8}, ko Philip videl, da ta človek povečala za malo 

in malo, in da stvari cvetela z njim še vedno več in 



več, je napisal reče Ptolemeus, guverner Celosyria 

in Phenice, da bo prinesla več pomoči king's zadeve. 

{8:9} takoj izberete Nicanor sin 

Patroklej, eden od njegovih posebnih prijateljev, je poslal brez 

manj kot dvajset tisoč vseh narodov pod njim, da koren 

iz cele generacije Judov; in z njim je 

pridružil tudi Gorgija kapetan, ki je v zadevah vojne je 

veliko izkušenj. 

{8:10} tako Nicanor zavezala, da bo toliko denarja od 

ujetništvu Judje, kot je kritje tribute dveh 

tisoč talentov, ki kralja je namenjala Rimljani. 

{8:11} zato takoj je poslal v mesta ob 

z morske obale, razglašajo prodajo ujetništvu Judov, in 

obeta, da bi morali imeti osamdeset in deset organov 

za en talent, ni pričakoval maščevanje, ki je bil 

sledijo mu od vsemogočnega Boga. 

{8:12} zdaj ko beseda je bila vložena reče Juda od 

Nicanor prihajajo, in on je dale k tistim, ki so bili 

z njim, da vojska je bila pri roki, 

{8:13} so, da so bili prestrašeni, in overitelju na pravosodje 



Bog, pobegnil, in sami prepeljati proč. 

{8:14} drugi prodajajo vse, kar je ostalo, in usta 

iskale Gospoda za dobaviti, prodaja zlobne 

Nicanor, preden sta se spoznala skupaj: 

{8:15} in če ne za svoje sakes, še za na 

zaveze, ki je naredil z očeti, in za njegovo sveti 

in zaradi slavno ime osebe, s katero so bili imenovani. 

{8:16} tako Maccabeus sklical svoje moški reče na 

število šest tisoč, in exhorted njih ne bi 

prizadela s terorjem sovražnika, niti strah veliki 

številnimi narodi, ki so prišli napačno proti njim; 

ampak za boj proti smeli, 

{8:17} in nastaviti pred oči škoda da so 

neupravičeno naredili za sveto mesto in kruto ravnanje 

mesta, tega je posmeh, in tudi na 

pridobivanje proč vlada svojih prednikov: 

{8:18} za se, je dejal, da, zaupanje v svoje orožje in 

drznost; pa so naše zaupanje v vsemogočnega ki na a 

Beck se lahko odda po njih, ki prihajajo proti nam, in 

tudi ves svet. 



{8:19}, je pripovedoval služili kaj pomaga 

svojih prednikov ugotovila, in kako so bile dobavljene, 

ko pod Sennacherib sto osamdeset in pet 

tisoč propade. 

{8:20} in pripovedoval jim bitke, ki so imeli v 

Babilon s je Gal, kako so prišli šele osem 

tisoč v vse poslovne, s štiri tisoč 

Makedonci, in da Makedonci, je zmeden, 

osem tisoč uničijo do sto dvajset 

tisoč zaradi pomoči, ki so iz nebes, in 

tako prejel velik plen. 

{8:21} tako ko je naredil jih krepko s temi 

besede in pripravljen umreti za pravo in državo, je 

vojake razdeljena na štiri dele; 

{8:22} in stiku z sam svojega brata, voditelji 

vsak band, wit Simon, Joseph in Jonathan, 

daje vsak eno petnajst sto moških. 

{8:23} tudi je imenovan Eleazar čitati svete knjige: 

in ko on jim je dal to geslo, s pomočjo 

Bog; sam vodi prvi band, 



{8:24} in s pomočjo vsemogočnega, da Ubi zgoraj 

devet tisoč svojih sovražnikov, in ranjenih in pohabljenih 

po večini je Nicanor gostiteljice, in tako dal vse letenja; 

{8:25} in vzel svoj denar, ki je prišel, da jih kupili, in 

jih zasleduje daleč:, vendar nimajo časa, ki se vrnejo: 
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{8:26} za to je bil dan pred soboto, in 

Zato bi ne zasledujejo jih. 

{8:27}, ko jih je zbral svoje oklep, 

in razvajeni svojih sovražnikov, jih zasedajo sami o 

v soboto, pridobivanje presega pohvale in hvala, da je 

Gospod, ki je ohranjena jim reče tisti dan, ki je bil v 

začetek usmiljenja destilacijo na njih. 

{8:28} in po v soboto, ko so morali dati del 

izkopi pohabljenih, za vdove in sirote, je 

ostanek, ki se delijo med seboj in svojimi uslužbenci. 

{8:29} kdaj je bilo to storjeno, in so imeli narejen a 

Skupna molitev, so iskale usmiljen Gospoda 

mogoče uskladiti s svoje uslužbence za vedno. 

{8:30} poleg tistih, ki so bili z Timotheus in 



Bacchides, ki so se borili proti njim, oni Ubi zgoraj 

dvajset tisoč, in zelo enostavno dobili visoko in močno drži, 

in razdeljena med seboj veliko več pokvarijo, in je 

je pohabljenih, sirote, vdove, ja, in starih tudi, enako 

v pokvarijo s seboj. 

{8:31} in kdaj jih je zbrala svoj oklep 

skupaj, so bila iz njih vse skrbno v priročno 

kraji in ostanek pokvarijo sta 

Jeruzalem. 

{8:32} so Ubi tudi Philarches, da zloben oseba, 

ki je bil z Timotheus, in moti Judov veliko 

načine. 

{8:33} poleg takrat, ko so vzrejali praznik za 

zmago v domovino so žgali Callisthenes, ki je 

zažgali na sveti vrata, ki so pobegnili v hišici; 

in tako je prejel nagrado izpolnjujejo svoje hudobije. 

{8:34} kot da najbolj določilo Nicanor, ki je 

prinesel tisoč trgovci kupiti Judje, 

{8:35} je bil s pomočjo Gospoda znižali 

jih, ki je naredil vsaj račun; in zavlačevanja 



svojo slavno oblačila in praznjenje njegovo podjetje, je prišel 

kot nezajete služabnik skozi midland reče Antiohije 

imajo zelo veliko sramote, da je bil uničen njegov gostitelj. 

{8:36} tako on, ki je na njem, da bi dobro, da je 

Rimljani svoje spoštovanje z ujetniki v Jeruzalemu, je povedal 

v tujini, da Judje imel Bog v boju za njih, in 

zato ne bi mogli biti prizadeti, ker so jim v 

zakoni, ki jim je dal. 

{9:1} o tem času prišel Antioh z sramote 

države Perzije 

{9:2} za ga je začel v mesto imenovano Persepolis, in 

je približno oropati tempelj, in da imajo mesta; 

nakar teče množico branijo z 

svoje orožje, da jih letenja; in tako se je zgodilo, da 

Antioh je dal leta prebivalcev vrnil 

z sramota. 

{9:3} zdaj ko je prišel do Ecbatane, je bila vložena novice 

mu, kaj se je zgodilo Nicanor in Timotheus. 

{9:4} otekanje nato z jezo. Mislil je, da bi maščeval 

Ko Judje sramota opravi mu tisti, ki 



so mu pobegniti. Zato je ukazal njegovo chariotman za 

vozite neprenehoma in odpremo pot, na 

sodbe Boga, zdaj mu sledi. Za je govoril 

ponosen na te vrste, da bi prišel v Jeruzalem in 

bi bilo skupno zakopati mesto Judov. 

{9:5}, vendar Gospod vsemogočen, Bog Isreal, smote 

mu z neozdravljivo in nevidni kuga: ali takoj, ko je 

je govoril te besede, bolečine v črevesje, ki je bil 

remediless prišel na njega, in boleče muke notranji 

deli; 

{9:6} in to najbolj upravičeno: on imel ki pestijo drugi 

moški črevesja z veliko in čudno muke. 

{9:7} Howbeit on nič sploh prenehala iz njegove hvalisanja, 

Ampak še vedno je bila napolnjena s ponosom, dihanje ognja v 
svoj bes 

proti Judom in poveljeval naglica pot: ampak 

je prišel do prehoda, da je padel iz njegov avto, ki 

nasilno; tako da imajo boleče padec, vsi člani njegove 

telo je bilo veliko bolelo. 

{9:8} in tako je da malo prej mislil, da bi 



ukaz valovi morja, (tako ponosen je bil zunaj na 

stanje človeka) in stehtamo visoke gore je 

ravnovesje, je bil zdaj oddanih na terenu, in ki v na 

horselitter, shewing tja reče vse očitno moč 

Bog. 

{9:9}, da črvi, ustade iz telesa tega 

zloben človek, in whiles živel v žalosti in bolečine, njegov 

meso padla stran, in Zaprljanost njegov vonj je bil noisome 

za vso njegovo vojsko. 

{9:10} in človek, ki misli malo prej je lahko 

dosegel zvezde z neba, nihče mogel prenašati opravljati 

za svojo nevzdržno smrdijo. 

{9:11} tukaj zato, da pokora, je začel zapustiti 

njegov ponos, in prišel k poznavanju samega sebe 

z nadlogo Boga, svojo bolečino, ki povečuje vsak trenutek. 

{9:12} in kdaj je sam ne bi upošteval svoje lastne 

vonj, je rekel te besede, je primeren za predmet reče 

Bog, in da naj bi človek, ki je smrtno ne ponosno mislim 

sam če bi bil Bog. 

{9:13} ta zloben oseba obljubil tudi reče gospod, 



ki zdaj ni več bi usmili mu rekel tako 

{9:14} da sveto mesto (v kateri je bil tekoč v 

naglica duška tudi s tlemi, in da je a 

skupni buryingplace,) je bi postavil na prostosti: 

{9:15} in kot dotika Judje, ki je presodil 

ni vreden toliko da pokopali, temveč se odda z 

svoje otroke, da se pozobaše kokoši in divje zveri, 

da bi jih vse enako za državljane Atene: 

{9:16} in Sveti tempelj, ki preden mu je pokvaril, 

On bi Garnirati z lep darila, in obnoviti vse sveti 

plovil z veliko več, in iz njegovih lastnih prihodkov kritje 

stroški, ki pripadajo žrtve: 

{9:17} ja, in da tudi on bi postal Žid, sam, 

in pregledati vse na svetu, ki je bil naseljen, in razglasi 

moč Boga. 

{9:18}, ampak za vse to bi svoje bolečine ne prenehajo: za na 

samo sodbe Boga je prišel na njem: zato 
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obupano svoje zdravje, je napisal reče Judje črko 

sklenjene, ki vsebuje obrazec molitev, po 



Ta način: 

{9:19} Antioh, kralj in guverner, dobro Judje 

svoje državljane wisheth veliko veselja, zdravja in blaginje: 

{9:20} če vi in vaš otrok počutil dobro, in vaše zadeve 

za vaše zadovoljstvo, dam zelo veliko, hvala Bogu, 

ob moje upanje v nebesih. 

{9:21} kot za mene, sem bil šibek, ali pa bi bilo 

prisrčno spomnil vaš čast in dobre volje, ki se vračajo 

Perzije, ter bitje zalotiti s a huda bolezen, sem mislil 

je potrebno skrbeti za skupno varnost vseh: 

{9:22} ne nezaupanje moje zdravje, vendar imajo veliko upanja 

da bi se izognili te bolezni. 

{9:23}, vendar ob upoštevanju, da tudi moj oče, kdaj 

je vodil vojsko v državah visoko. imenovan je 

naslednik, 

{9:24} do konca, če vsako stvar, ki je padel v nasprotju s 

pričakovanj, ali če so bile vložene vseh novic, ki so bili 

huda, da zemljišča, vedoč, da mu je država 

levo, morda ne bo težavah: 

{9:25} znova, glede na to, kako da knezi so 



borderers in sosed reče moje kraljestvo čakati na 

priložnosti, in pričakujejo, kaj je dogodek. Imam 

imenuje moj sin Antioh kralj, ki sem pogosto storil 

in pohvaliti reče mnogi od vas, ko sem šel v na 

visoko provinc; komu sem napisal kot followeth: 

{9:26} zato sem molite in prosite, da se spomnimo na 

koristi, ki sem jih naredil tebi na splošno in v posebnih, 

in da je vsak človek bo vedno zvest mene in mojega sina. 

{9:27} za sem prepričan, da je razumevanje mojih mislih 

ugodno in milostno donos do vaše želje. 

{9:28} tako morilca in bogokletnik, ki je 

najbolj grievously, kot je entreated drugih moških, tako je umrl 
on a 

nesrečna smrt v čudni državi v gorah. 

{9:29} in Philip, ki je bil vzgojen z njim, ki 

stran njegovega telesa, ki so tudi zaradi bojazni, sin Antioh šli 

v Egiptu v Ptolemeus Philometor. 

{10:1} zdaj Maccabeus in njegovo družbo, gospod 

jih vodilo, izterjati tempelj in mesta: 

{10:2}, vendar oltarjev, kateri narodi so zgradili v na 



odpreti cesto, in tudi kapele, jih potegnil. 

{10:3} in ob očisti tempelj je drugo 

oltar, in presenetljivo kamni, je ogenj iz njih, in 

daritev po dveh letih na voljo, in določene kadila, in 

luči, in shewbread. 

{10:4} ko da je bilo storjeno, padel ravno, in 

iskale Gospoda, ki lahko pridejo nič več v tako 

težave; ampak če ti več grešil proti njemu, da je 

sam bi chasten s milost, in da so 

morda ni bilo mogoče dostaviti bogokletne in barbarskim 

narodov. 

{10:5} zdaj na isti dan ki neznanci 

ga oskrunili templja, na isti dan je bila očiščena 

spet, celo pet in dvajsetega dan za isti mesec, 

ki je Casleu. 

{10:6} in hranjeno v osmih dneh z veseljem, kot v 

praznik pergolah, spomniti, da ni dolgo prej 

imeli so imeli praznik pergolah, ko, kot so 

hodil v gore in dens kot zveri. 

{10:7} zato so gole veje, in pošteno vej, in 



palme tudi, in pela psalmov, mu, da jih je dal 

dober uspeh v čiščenje kraja. 

{10:8} so posvečen tudi od skupnega statuta in 

odlok, da je treba vsako leto tiste dni hraniti za na 

ves narod Judov. 

{10:9} in to je bil konec Antioh, imenuje 

Epifan. 

{10:10} zdaj bo izjavljamo dejanja Antioh 

Eupator, ki je bil sin od to zloben človek, zbiranje 

na kratko katastrofe vojne. 

{10:11}, ko mu je prišel v krono, je postavil eno 

Lysias nad zadeve svoje kraljestvo, in ga je imenovala svojo 

glavni guverner Celosyria in Phenice. 

{10:12} za Ptolemeus, ki je bil imenovan Latinična, izbira 

precej po pravičnem reče Judov za narobe, da je 

opravljen im, si prizadeval za mir s še 

jih. 

{10:13} nakar obtožene king's prijateljev 

pred Eupator, in pozval na vsako besedo izdajalec, ker je 

zapustili Ciper, ki je Philometor mu reče: 



in odpeljalo Antioh Epifan, in videl, da je 

bil v ne častno mesto, je bil tako razočarani, da je 

sam zastrupil in umrl. 

{10:14} ko Gorgija je bil guverner zadržanja, pa je 

najetih vojakov, in hrani vojne nenehno z Judom: 

{10:15} in therewithall Idumeans, ki imajo gotten 

v roke najbolj prostoren ima, hranijo Judje 

okupator, in tiste, ki so bile izgnane iz prejemanje 

Jeruzalem, so šli približno živiti vojne. 

{10:16} potem oni, ki so bili z Maccabeus 

molitev in iskale Boga, ki bi bil njihovega 

pomočnik; in tako so tekli z nasiljem na močno drži 

od Idumeans, 

{10:17} in napadov njih močno, osvojil je 

ima, in hraniti vse, kar borili na steni, in Ubi 

vse, ki padel v roke, in ubil nič manj kot dvajset 

tisoč. 

{10:18} in ker nekatere, ki so bili nič manj kot devet 

tisoč, so skupaj pobegnili v dveh zelo močno gradov, 

imajo vse vrste stvari, ki so primerni za ohranjanje obleganjem, 



{10:19} Maccabeus zapustil Simon Jožefa in Zaccheus 

tudi, in tiste, ki so bili z njim, ki so bili dovolj, da 

jih oblegajo in odšel sam reče tistih krajev, ki 

več potreboval njegovo pomoč. 

{10:20} zdaj to so z Simon, soustvarjamo z 

pohlepa, so bili prepričani, za denar skozi nekatere 
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tiste, ki so bili v gradu, in vzel sedemdeset tisoč 

drachms, in pustite, nekateri od njih pobegniti. 

{10:21}, vendar, ko je povedal Maccabeus, kaj je bilo storjeno, 

je sklical guvernerji ljudi, in obtožen 

tisti moški, ki je prodala njihovi bratje in sestre za denar, in 

nastavite svoje sovražnike, prosimo, da boj proti njim. 

{10:22} da je ubil tiste, ki so bile ugotovljene izdajalci, in 

takoj vzel dva gradova. 

{10:23} in imajo dober uspeh z orožjem v vseh 

stvari vzel v roki, je ubil v dveh ima več kot 

dvajset tisoč. 

{10:24} zdaj Timotheus, katero je premagati Judje 

prej, ko jih je zbrala velika množica tujih 



sile, in konji iz Azije, ne nekaj, prišel kot čeprav je 

bi judovstva s silo orožja. 

{10:25}, vendar ko je potegnil v bližini, ki so z 

Maccabeus obrnila sebi moliti k Bogu, in 

škropljenju Zemlje na njihove glave in girded svoje ledja z 

kostrijet, 

{10:26} in je padla dol ob vznožju oltarja, in 

iskale mu biti usmiljen z njimi, in da je nasprotnika na 

njihovi sovražniki in nasprotnika za svoje nasprotnike, kot je 

zakon declareth. 

{10:27} tako po molitvi vzeli svoje orožje, in 

šel dlje od mesta: in ko je v bližini 

njihovi sovražniki, hranjeno sami. 

{10:28} zdaj sonce, se novo povečalo, so se pridružili obeh 

skupaj; na eni strani, ki imajo skupaj z njihovo zaradi njihovega 

zatočišče tudi Jahvi za obljubo uspeha in 

zmago: na drugi strani, da njihov bes vodja svoje bitke 

{10:29}, vendar ko boj voskom močno, se je zdelo 

reče sovražnike iz neba pet lepa moški na 

konji, s uzda zlata, in dva izmed njih pripeljala Judje, 



{10:30} in vzel Maccabeus betwixt jih, in ki zajema 

ga na vsaki strani orožja, in ga hrani, varen, vendar je strel 

puščice in strele s sovražniki: tako, da se 

utišala s slepoto in poln težav, so bili 

ubil. 

{10:31} in tam so bili pobijenih od pešcev dvajset tisoč 

in petsto in šeststo jezdeci. 

{10:32} kot za Timotheus, sam, je pobegnil v a zelo 

močno držite, imenovano Gawra, kjer Chereas je bil guverner. 

{10:33} ampak oni, ki so bili s Maccabeus oblegati 

proti trdnjavi pogumno štiri dni. 

{10:34} in ki so v, zaupanje v moč 

v kraju, hulili izredno in izrekel wicked 

besede. 

{10:35} vseeno na peti dan zgodnjih dvajsetih 

mladi moški Maccabeus' družbe, vnetje z jezo 

zaradi bogokletje, napadel moško, steno in 

z ostro pogum ubil vse, ki so se srečali usta. 

{10:36} drugi prav tako naraščajoče po njih, jih whiles 

so bili zaposleni z njimi, ki so bili v, opečen stolpi, 



in Potpala požari zgorela hulitelji, živa; in drugi 

broke odprta vrata, in po prejemu drugod na 

vojsko, je mesto, 

{10:37} in ubil Timotheus, ki je bil skrit v določenem 

jamo, in njegov brat, Chereas z Apollophanes. 

{10:38} ko je bilo to storjeno, so pohvalili Gospoda z 

Psalmi in hvaležnosti, ki je naredil tako veliko stvari 

Izrael, in jim dal zmago. 

{11:1}, ne dolgo po, Lysias king's zaščitnik in 

bratranec, ki tudi upravlja zadeve, je boleče nezadovoljstvo 

za stvari, ki so bile izvedene. 

{11:2} in kdaj jih je zbrala okoli fourscore 

tisoč z vse konjenikov, je prišel proti Judom, 

razmišljam da bi mesto bivališč poganov, 

{11:3} in narediti dobiček v tempelj, kot drugi 

kapele, narodi, in nastaviti visoko duhovništvo za prodajo 

vsako leto: 

{11:4}, sploh glede na moč Boga ampak škroba 

gor s svojo deset tisoče pešcev in njegov tisoče 

Jezdeci, in njegov osamdeset slonov. 



{11:5}, je prišel v Judeji, in je blizu Bethsura, 

ki je močno mesto, vendar daleč od Jeruzalema o 

pet stadijev, in on oblegati boleče reče. 

{11:6} zdaj ko so to bili z Maccabeus slišal 

da je oblegal drži, so in vsem ljudem z 

žalovanje in solze iskale Gospoda, ki bi ga poslali 

dober angel raznašati Izrael. 

{11:7} potem Maccabeus, sam najprej vzel orožja, 

Spodbujam druge, da bi Opasku sami 

skupaj z njim v pomoč njihovi bratje in sestre: tako so šli tja 

skupaj z pripravljeni um. 

{11:8} in kot so bili v Jeruzalem, se je zdelo 

pred njimi na konju v belo obleko, tresenje njegovo 

potapljaška obleka zlata. 

{11:9} potem so pohvalili usmiljen Bog vse skupaj, 

in je srce, toliko, da so bili pripravljeni ne samo v 

boj z moškimi, vendar z najbolj kruto zveri, in za luknjanje 

skozi stene železa. 

{11:10}, zato so korakali naprej v svoj oklep, 

imajo za pomočnika iz nebes: Gospod je bil usmiljen 



služili 

{11:11} in daje brezplačno na njihovi sovražniki, kot 

levov, da Ubi enajst tisoč pešcev in šestnajst 

sto konjeniki, in dal vse druge letenja. 

{11:12} mnogi od njih tudi ranjen pobegnil 

gola; in Lysias, sam pobježe sramotno, in tako 

pobegnil. 

{11:13} ki, kot je bil človek razumevanje, litje 

sam kaj izgubo, je imel s seboj, in ob upoštevanju, da je 

Hebrejcem ni mogoče preseči, ker Vsemogočni Bog 

pomagal jim je poslal im, 

{11:14} in prepričal, da se strinjajo, da vse razumne 

pogoji, in obljubil, da mu bi prepričati kralj 
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da je nujno treba a prijatelj im. 

{11:15} potem Maccabeus privolila, da vse to Lysias 

želeno, pazite dobro; in nikakor 

Maccabeus napisal reče Lysias glede Judov, kralj 

jim je. 

{11:16} za je bilo pisma napisana reče Judje iz 



Lysias tem: Lysias božjemu ljudstvu Judov 

sendeth pozdrav: 

{11:17} John in Absolom, ki so bili poslan od vas, 

podal mi Peticija podpisala, in na prošnjo 

uspešnost njihove vsebine. 

{11:18} kaj stvari soever so bile zato izpolnjevati, da se 

poročali, da je kralj, so izjavili, da jih, in je ležal 

dodeli toliko, kolikor lahko. 

{11:19} in če potem boste klonite zvestih na 

država, v nadaljevanju tudi prizadevali biti sredstvo za vaš 

dobro. 

{11:20} vendar podatki, ki so dali tako, da 

Ti in drugi, ki je prišel iz mene, da občine z 

vi. 

{11:21} fare, vi tudi. V STO in osem in fortieth 

leto, štiri in dvajsetega dan meseca Dioscorinthius. 

{11:22} zdaj king's pismo vsebuje te besede: 

Kralja Antiochus k bratom Lysias sendeth pozdrav: 

{11:23} saj naš oče je prevedena reče bogov, naše 

bo je, da tisti, ki so v naše področje živi tiho, da vsak 



Eden je lahko navzoč na svoje zadeve. 

{11:24} razumemo tudi, da Judje ne bi 

soglasje za naš oče, za da se reče običaj 

Pogani, vendar je precej obdržati svoj lasten način 

živi: za katere povzroči zahtevajo od nas, ki smo 

treba trpeti, da živi po svojih zakonih. 

{11:25} zakaj naš um je, da ta narod je v 

počitek, in smo ugotovili da obnovijo svoje templja, 

ki lahko živijo v skladu s carinsko njihovega 

predniki. 

{11:26} ti boš to dobro zato poslati im, 

in jim dodelijo mir, da ko so potrjeni od naše 

moti, so lahko dober udobja, ali kdaj šel veselo 

o svojih zadevah. 

{11:27} in pismo kralja reče narod na 

Judje, ki je bil po tem način: kralja Antiochus sendeth 

pozdrav svet in preostanek Judje: 

{11:28} če vi uspevala tudi, imamo naše želje; mi smo tudi v 

dobro zdravje. 

{11:29} Menelaus izjavili, k nam, da vaše želje 



vrniti domov, in sledite svoje poslovanje: 

{11:30} zakaj ki bo odstopal imajo varno 

vodenje do trideseti dan Xanthicus z varnostjo. 

{11:31} in Judje uporabljajo svoje vrste mesa 

in zakoni, kot prej; in nobeden od njih vseh možnih načinov 

se bo nadlegovati za moške ignorantsko. 

{11:32} sem poslal tudi Menelaj, špartanski ki je lahko udobje 

vi. 

{11:33} fare, vi tudi. V na sto štirideset in osmi 

leto, in petnajsti dan v mesecu Xanthicus. 

{11:34} the Rimljani služili tudi poslal pismo 

ki vsebujejo te besede: Kvint Memmius in tit 

Manlius, ambasadorji Rimljanov, Pošlji pozdrav reče 

ljudi, Judov. 

{11:35} whatsoever Lysias king's bratranec dade 

odobrena, z njo smo tudi veseli tudi. 

{11:36} vendar dotikajo stvari, kot je menila, da so 

iz kralj, ko vi povedali, njihovi, spodbuda nedoločni zaimek 

takoj, da smo lahko razglasi kot to je priročno za vas: 

za zdaj bomo v Antiohijo. 



{11:37} zato spodbuda neki s hitrostjo, da smo lahko 

vem, kaj je vaš um. 

{11:38} slovo. To sto in osem in fortieth 

leto, petnajsti dan v mesecu Xanthicus. 

{12:1} ko te zaveze so bile narejene, Lysias šel 

reče kralj, in Judje so bili o njihove reje. 

{12:2}, ampak governours več mestih, 

Timotheus in Apolonij sin Genneus, tudi 

Hieronymus in Demophon, in poleg njih Nicanor na 

guverner na Cipru, ne bi trpeli, da STFU in 

živeti v miru. 

{12:3} moške Jope tudi ni tako bezbožnim listine: 

so molili Judje, ki so živeli med njimi iti z njihovo 

žene in otroci v čolne, ki so imeli pripravljen, 

kot da so jih je pomenilo ne boli. 

{12:4} ki sprejeta je glede na skupne 

odlok mesta, da želita živeti v miru, in 

nič sum: ampak ko so šli tja v na 

globoko, so utopil nič manj kot dvesto od njih. 

{12:5} ko Juda slišal za to krutost, naredil reče svoje 



rojaki, je ukazal, da tiste, ki so bili z njim, da 

da jih pripravljeni. 

{12:6} in kliče po Bog pravičen sodnik, je 

prišel proti Ti morilci svojega brata, in zgorela je 

raj ponoči, in nastavite čolni na ogenj, in tiste, ki je pobegnil 

Onamo je ubil. 

{12:7} in ko mesto je utihnil, je šel 

nazaj, kot če bi vrnil izkoreniniti vse jim je 

mesto Jope. 

{12:8}, vendar ko je slišal, da je Jamnites bilo mislečimi 

na podoben način narediti reče Judje, ki so živeli med njimi, 

{12:9} je prišel na se Jamnites tudi ponoči, in nastavite 

ogenj je zatočišče in mornarici, tako da svetloba ognja 

je bila opažena v Jeruzalemu Srecalo stadijev off. 

{12:10} zdaj, ko so odšli iz tam devet 

stadijev na poti proti Timotheus, ne manj kot 

pet tisoč moških peš in petsto Konjeniškem od na 

Arabians nastavite na njem. 
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{12:11} nakar je bilo zelo boleče bitko; toda 



Juda strani s pomočjo Bog dobil zmago; tako da je 

Nomades Arabija, lotevala, iskale Juda za 

mir, obetaven, da mu goveda in za užitek 

ga drugače. 

{12:12} potem Juda, dejansko misli, da so 

donosna v veliko stvari, ki jih mir: nakar 

Oni stresel rokah, in tako so vzleteli na svoje šotore. 

{12:13} je šel tudi tem, da bi most do določene 

močno mesto, ki je bila ograjena o s stene, in 

ki jih naseljujejo ljudje potapljačev držav; in ime je 

je bil Caspis. 

{12:14} pa oni, ki so bili v njej dal tako zaupanje v na 

moč stene in zagotavljanje prištevamo, ki jih 

sami neizdelan obnašal do njih, ki so bili s 

Juda, ograja in nasprotju blaspheming, in dajanje v obtok take 
besede kot 

ne bi se govoril. 

{12:15} zato Juda, s svojo družbo, s pozivom 

velika gospoda na svetu, ki brez Ovni ali motorje 

vojne si potrta Jericho v času Joshua, dal na 



silovit napad proti stene, 

{12:16} in je mesto po božji volji, in je 

neizrekljivo zakolov, toliko, da jezero dveh stadijev 

široko v bližini sosednjih thereunto, se napolni v celoti, je bila 
opažena 

tekmovanje v teku s krvjo. 

{12:17} potem so vzleteli iz katere koli od tod sedem sto 

in petdeset stadijev, in prišel do Characa reče Judje ki 

imenujejo Tubieni. 

{12:18}, vendar kot Timotheus, so ga našli ne v na 

mesta: za pred odpremo je imel vsako stvar, je odšel 

od tam, ko je zapustil zelo močna postojanka v določenem 

držite. 

{12:19} ampak Dositheus in Sosipater, ki so bili 

Maccabeus' kapitanov, šel tja, in Ubi tiste, ki 

Timotheus je ostalo v trdnjavi, nad deset tisoč moških. 

{12:20} in Maccabeus znašala njegova vojska s trakovi, in 

določijo v pasovih, in šel proti Timotheus, ki 

imel o njem hundred in twenty thousand moških, stopala, 

in dva tisoč in pet sto konjeniki. 



{12:21} zdaj, ko Timotheus imel znanje Juda 

prihaja, je poslal, ženske in otroke in drugi 

prtljago reče trdnjava imenuje Carnion: za mesto je bila 

težko oblegajo in neprijetno priti reče, razlog je 

straitness vseh prostorov. 

{12:22} ko Juda svoj prvi band je prišel v očeh, pa je 

sovražniki, poraz, strahu in groze skozi v 

pojavljajo tistega, ki vidi vse stvari, pobegnil amain, eden 

tekmovanje v teku v tod, drugega tako, tako, kot da so bili 

pogosto boli svojih moških, in ranjen s točkami 

svoje meči. 

{12:23} Juda je bil tudi zelo resno v zasledovanje jih, 

ubijanje tistih zloben bedniki, od katerih je približno trideset 
Ubi 

tisoč moških. 

{12:24} poleg Timotheus, sam padel v roke 

Dositheus in Sosipater, ki je iskale veliko 

obrti pustiti mu je šel s svojim življenjem, ker je imel veliko na 

Judje starše in brata, nekateri od njih, ki, če 

postavite ga na smrt, ne veljajo. 



{12:25} tako, ko je imel zagotovljeno z veliko besed 

da on bi jih obnoviti brez boli, v skladu z 

sporazuma, jih pustiti za varčevanje njihovi bratje in sestre. 

{12:26} potem Maccabeus korakali naprej do Carnion, in 

v templju Atargatis, in tam je ubil pet in dvajset 

tisoč oseb. 

{12:27} in ko je dal leta in uniči 

jih, Juda odstranjena gostitelja proti Ephron, močno mesto, 

katerem Lysias bivališče, in velika množica potapljačev 

narodov, in močno mladih moških, ki hranijo stene, in 

zagovarjal jih Moćno: pri čemer je bil tudi velik določba 

motorji in pikado. 

{12:28}, vendar ko Juda in njegovo družbo je pozval 

Vsemogočni Bog, ki je s svojo močjo, breaketh moč 

njegovi nasprotniki, so osvojili mesta, in Ubi dvajset in pet 

tisoč od njih, ki so bili v, 

{12:29} od od tod so odšel v Scythopolis, ki 

lieth šest sto stadijev iz Jeruzalema, 

{12:30}, vendar ko je pričal Judje, ki so živeli tam 

ki je Scythopolitans obravnava ljubeče z njimi, in 



entreated prisrčno v času njihove stiske; 

{12:31} so jim dali hvala, z željo, da se 

prijazno še vedno reče jim: in zato so prišli v Jeruzalem, na 

praznik tednov približuje. 

{12:32} in po praznik, imenovan binkošti, odšli 

tja proti Gorgija guverner Idumea, 

{12:33} ki je prišel ven s tri tisoč moških, stopala 

in štiristo jezdeci. 

{12:34} in to se je zgodilo v svoj boj skupaj z 

malo Judov so bili pobijenih. 

{12:35} v kateri čas Dositheus, eden od Bacenor's 

podjetje, ki je bil na konju in močan človek, je bil 

še vedno na Gorgija, in ga s čemer imajo svoj suknjič potegnila 

veljavnosti; in ko je bi sprejel to prekleti človek živi, 

jezdec Thracia prihajajo na njem smote off svoje 

rami, tako da Gorgija pobegnil k Marisa. 

{12:36} zdaj ko so to bili z Gorgija je 

so se borili dolgi, in bili utrujeni, Juda pozval Jahvu, 

da bi pokazal, sam da je njihova pomočnik in vodja 

bitka. 



{12:37} in s tem je začel v svojem jeziku, in 

poje psalmov z glasno, in nenadoma rushing na 

Moški Sokrata, on jih letenja. 

{12:38} tako Juda zbrali svojim gostiteljem, in prišel v mesto 

od Odollam, in ko je sedmi dan je prišel, so prečiščena 

sami, kot je običaj je bil, in so v soboto v na 

istem mestu. 

{12:39} in na dan po, kot je bila uporaba, 

Juda in njegovo podjetje prišel pobirati organi od njih 

ki so bili pobijenih, in jih pokopati z njihovo brata v svoje 

Očetovsko grobov. 
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{12:40} zdaj pod grbov vsak ki je bil umorjen 

Ugotovili so stvari, posvečenega idoli Jamnites, 

Judje ki je prepovedano z zakonom. Nato vsak človek 

videl, da je vzrok zakaj oni were od to Slay. 

{12:41} vse moške, zato čaščenje Gospoda, pravični 

Sodnik, ki je odprl stvari, ki so skrili, 

{12:42} Betook sami k molitvi, in iskale 

mu, ki greh lahko dajo popolnoma izven 



spomina. Poleg tega, da plemenito Juda exhorted ljudi 

da sami greha, forsomuch, kot so videli pred 

njihove oči stvari, ki je prišel do prehoda, za grehe tistih 

ki so bili pobijenih. 

{12:43} in kdaj je naredil srečanje po vsej 

podjetje vsoti dva tisoč drachms srebra, 

je poslal v Jeruzalem ponuditi greh ponuja, delaš v njem 

zelo dobro in pošteno, da je bil zaveda se 

vstajenje: 

{12:44} če on ni upal, da oni, ki so bili pobijenih 

naj bi narasle še enkrat, bi bilo odveč in zaman, da 

Molite za mrtve. 

{12:45} in tudi v tem je zaznati, da je bilo veliko 

korist, ki za tiste, ki je umrl pobožno, bilo je sveti in 

dobra misel. Nakar je bilo usklajevanje za na 

mrtvih, ki jih bo lahko podala greha. 

{13:1} v na sto štirideset in deveto leto, je povedal 

Juda, ki Antioh Eupator prihaja z veliko 

moč v Judeji, 

{13:2} in z njim Lysias njegov zaščitnik in vladar svojega 



zadeve, ki imajo eno od njih je Grecian moči pešcev, 

sto in deset tisoč in konjeniki pet tisoč 

in tristo, in sloni dva in dvajset in tri 

sto avto oborožen s kavlji. 

{13:3} Menelaus pridružil tudi sam z njimi, in z 

veliko prikrivanja spodbuja Antioh, ne za na 

zaščitni države, ampak zato, ker je mislil, da so 

bil je guverner. 

{13:4}, vendar je kralj kraljev preselil Antioh um 

proti temu zloben wretch in Lysias obveščen kralj 

da je ta človek je bil vzrok za vse zlo, tako da kralj 

ukazal, da mu reče Berea in da ga 

smrt, kot način je v tem kraju. 

{13:5} zdaj je bila v tem kraju stolp petdeset lakata 

visoko, polno pepela, in to je krog ki instrument na 

vsak strani obesili navzdol v pepel. 

{13:6} in kdor je bil obsojen od Svetogrđe, ali 

zakrivil druge huda kriminala, si vsi ljudje 

potisk mu smrt. 

{13:7} taka smrt se je to zgodilo da je zloben človek umreti, 



nimajo toliko kot zakopavanjem na zemlji; in da je večina 

upravičeno: 

{13:8} za kolikor je zakrivil veliko grehe 

o oltar, katerih ogenj in pepel so sveti, je prejel 

smrti v pepel. 

{13:9} zdaj kralj prišel z barbarskih in ošaben 

um to storiti veliko slabše za Jude, kot je bilo storjeno v svojem 

oče je čas. 

{13:10} katere stvari ko Juda, je 

ukazal množico pozivajo gospod noč in 

dan, da če na kateri koli drugi čas, on bi zdaj tudi pomaga 

njih pa na točki, da iz svoje prakse, iz njihovih 

država, in iz svetem templju: 

{13:11} in da ne bi trpeli, ljudi, ki so 

tudi zdaj bila pa malo osvežiti, v izpostavljanje 

pogrdne narodov. 

{13:12} če bi vse to počeli to skupaj, in 

iskale usmiljen Gospoda z jok in na tešče, in 

leži ravno na tleh tri dni dolgo, Juda, ob 

exhorted njih, ukazal, da morajo biti v pripravljenosti. 



{13:13} in Juda, da, razen z starešine, 

preden kraljevi gostitelj stopiti v Judeji, določiti 

in dobili mesto, iti naprej in poskusite zadevo v boju z na 

pomoč Gospoda. 

{13:14} tako ko je imel storila vse, da avtor 

svetu, in exhorted njegov vojakov za boj proti smeli, celo 

vse do smrti, zakone, tempelj, mesto, državo, 

in commonwealth, on camped Modin: 

{13:15} in dal geslo jim to 

so o njem, zmage je od Boga; z najbolj pogumen 

in izbira mladi moški, ki je šel v king's šotor z 

noč, in pobio tabor približno štiri tisoč moških, in 

chiefest sloni, z vsemi, ki so bili na njem. 

{13:16} in na zadnji jih napolnili tabor s strahom in 

Vika, in odšel z dober uspeh. 

{13:17} to je bilo storjeno v prelomu dneva, ker 

varstvo Gospoda did pomoč njega. 

{13:18} zdaj ko kralj had zalotiti a okus je 

moškost Judov, je šel na tem, da se strinja z 

politike, 



{13:19} in korakali proti Bethsura, ki je bil na 

močno držite Judov: ampak on je dal letenja, ni uspel, in 

izgubil svojo moških: 

{13:20} za Juda je prepeljati k jih, ki so v njem 

takšne stvari, kot so bile potrebne. 

{13:21}, vendar Rhodocus, ki je bil v Judov gostitelja, 

razkrite skrivnosti sovražniki; Zato je bil 

poiskal, in ko so gotten njega, mu dajo 

zapora. 

{13:22} kralj, tretiranih z njimi v Bethsum na 

Drugič, dal roko, vzel svoje osebe, odšel, so se borili 

z Juda, je bil preseči; 

{13:23} Heard da Philip, ki je ostal zadeve v 

Antiohiji, je obupno ukrivljen, utišala, intreated na 

Judje, vpisali sam, in sware za vse enake pogoje, 

dogovorjenih z njimi, in žrtvovanje, počaščen na voljo na 

tempelj, in prisrčno obravnavala v kraju, 

{13:24} in sprejete tudi od Maccabeus, ki ga 

glavni guverner iz Ptolemais k Gerrhenians; 

{13:25} prišel do Ptolemais: ljudi je bilo žalostjo 



2 Maccabees stran 690 

za zaveze; za so vdrli, ker bi 

da svoje zaveze neveljavne: 

{13:26} Lysias šel do sodbe sedeža, kot je dejal 

veliko lahko za obrambo vzrok, prepričal, 

pacificiranem, ki jih no prizadete, se je vrnila v Antiohiji. 

Tako šel dotika king's prihajajo in odhajajo. 

{14:1} po treh letih je bil Juda obveščeni, da 

Demetrij sin Selevk, ob vnesla v raj 

za Tripolis z veliko močjo in vojne mornarice, 

{14:2} je sprejela država, in ubil Antioh, in 

Lysias njegov zaščitnik. 

{14:3} zdaj en Alcimus, ki je bil veliki duhovnik, in 

sam je nečista namerno v času svoje druženje 

z narodi, vidim, da nikakor ni mogel rešiti 

sam, niti niso več dostop za sveto oltar, 

{14:4} prišel kralj Demetrij na sto in eno 

in petdeseta leta, mu predstavlja krono zlata, in 

podplat sprednje noge, in tudi od vej, ki so bili uporabljeni 
slovesno v 



tempelj: in tako ta dan je imel svoj mir. 

{14:5} Howbeit imajo gotten priložnost za njegov nadaljnji 

neumno lotitev, in se imenuje v svetovalec z 

Demetrij, in vprašal, kako Judje stali prizadete, in 

Kaj so namenjena, je odgovoril thereunto: 

{14:6} so Judje, ki jih je imenoval Assideans, katerih 

kapitan je Juda Maccabeus, neguje vojne in puntarske, so 

in ne bo pustil ostalo je v miru. 

{14:7} zato sem prikrajšana moje prednike 

čast, mislim visoko duhovništvo, zdaj sem prišel sem: 

{14:8} prvi, res za hlinjena skrbi imam stvari 

ki se nanašajo na kralja; in drugič, tudi za to nameravam 

dobro moj lastnih rojakov: za naš narod je v 

ni majhna trpljenja skozi malim ukvarjajo od njih 

aforersaid. 

{14:9} zato, O kralj, videnje vseh teh veš 

stvari, bodite previdni, za državo in naš narod, ki je 

pritisniti na vsaki strani, glede na pomilostitev, da se ti 

takoj shewest k vse. 

{14:10} dokler Juda liveth, ni mogoče da 



država bi morala biti tiho. 

{14:11} to je ni prej govoril njemu, ampak druge 

king's prijatelji, da zlonamerno je proti Juda, niso 

več kadila Demetrij. 

{14:12} in takoj kliče Nicanor, ki je bil 

mojster sloni, in ki ga guverner 

Judeje, je poslal tja, 

{14:13} poveljeval mu ubil Juda, in raztreseni grafikon 

jih, ki so bili z njim, in da bi Alcimus veliki duhovnik 

velik tempelj. 

{14:14} potem narodi, ki so pobegnili iz Judeje, od 

Juda, prišel do Nicanor jat, razmišljanje škode in 

katastrofe ot Judov za njihovo dobro počutje. 

{14:15} zdaj, ko so Judje slišal je Nicanor prihajajo, 

in da narodi so bili proti njim, ti oddanih zemlje 

na njihove glave in je molitev za njega, da je 

sedež svoje ljudi za vedno, in ki vedno helpeth njegove 

del z manifestacija njegove prisotnosti. 

{14:16} tako po zapovedi kapitan so 

straightways odvzeta od tod, in prišel blizu reče 



jih v mestu Dessau. 

{14:17} zdaj Simon, brat Juda, pridružil bitka 

z Nicanor, vendar je nekoliko discomfited skozi v 

nenaden molk njegovih sovražnikov. 

{14:18} vseeno Nicanor, predstavitev na moškost 

od njih, ki so bili z Juda, in je courageousness ki 

so se morali boriti za domovino, durst ne poskusite zadevo 

z mečem. 

{14:19} zakaj je poslal, da bibavico in Theodotus, 

in Mattathias, da bi mir. 

{14:20}, ko so jih sprejele dolgo svetovanja 

nato, in kapitan je množico 

seznanjeni z njo, in zdelo, da so vse 

eno srce, so privolile, da zaveze, 

{14:21} in imenoval dan izpolnjevati v skupaj z 

sami: in ko je prišel dan, in blato so bile določene za 

enega od njiju, 

{14:22} Ludas dajo oboroženih moških pripravljen v priročno 

mestih, da ne bi nekaj podlosti naj se nenadoma udeleževalo 

sovražniki: tako da mirotvorna konference. 



{14:23} zdaj Nicanor bivališče v Jeruzalemu, in ni nobenega 

boli, ampak takoj poslati ljudi, ki so prišli flocking mu. 

{14:24} in on bi prostovoljno ni Juda iz 

pogled: za ljubezen je človek iz njegovega srca 

{14:25} je molil ga tudi ženo, in porodi 

otroci: tako je bil poročen, je tiho in je del tega življenja. 

{14:26}, vendar Alcimus, zaznavanje ljubezni, ki je bil 

betwixt jih, in ob upoštevanju zaveze, ki so 

je prišel do Demetrij in mu povedal, da je Nicanor 

ni dobro vpliva proti državi; za to je imel posvečen 

Juda, izdajalec svoje kraljestvo, da se kraljev naslednik. 

{14:27} potem je kralj v bes, in izzval z 

obtožbe najbolj zloben človek, pisal Nicanor, 

kar pomeni, da je bil precej nezadovoljni z zaveze, 

in poveljeval mu, da mu pošlje Maccabeus 

zapornik v naglici reče Antiohijo. 

{14:28} ko ta prišel Nicanor obravnave, je bil 

veliko utišala v sam, in ga vzel grievously da 

naj bi neveljavna členov, ki so bili dogovorjeni, da 

človek se v krivdi. 



{14:29} ampak zato, ker ni bilo ne ukvarjajo proti v 

kralj, je gledal svojega časa, da izpolnijo ta stvar politike. 

{14:30} ne glede na, ko Maccabeus videl, da 

Nicanor začeli Nevaspitan reče mu, in da je entreated 

mu bolj grobo, kot je bila navada, dojemanju, da tak 

kislo vedenje prišel ne dobro, je zbral ne a 

nekaj njegovih moških, in je sam umaknil Nicanor. 

{14:31} vendar drugi, vedoč, da je bil predvsem 
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zaradi politike Judas', prišel v veliki in Sveti 

tempelj, in ukazal duhovniki, ki so bili ponujajo svoje 

običajno žrtve, ki mu zagotavljajo človek. 

{14:32} in kdaj so sware, ki ni mogel povedati 

kjer človek bil jim je iskal, 

{14:33} je iztegnil desno roko proti v 

tempelj, in prisega na ta način: ne 

prinesel mi Juda kot zapornik, Ležal sem ta tempelj Boga 

tudi s tlemi, in bo razčleniti oltar, in 

pokončna znan tempelj reče Bacchus. 

{14:34} po te besede, je odšel. Nato duhovniki 



dvignil svoje roke proti nebu, in iskale mu da 

je bil vedno zagovornik njihovo Nation, rekel na ta način; 

{14:35} ti, O Gospod vseh stvari, ki si morajo za 

nič, širne zadovoljen ki tempelj tvoje bivanje 

treba med nami: 

{14:36} zato zdaj, O Sveti Gospod vse svetosti, ne 

Ta hiša kdaj vas, neomadeževane, ki v zadnjem času je bilo 
treba očistiti, in 

ustavi vsak krivični usta. 

{14:37} zdaj obtožen tam reče Nicanor eno Razis, 

eden od starešin Jeruzalema, ljubitelj njegovi rojaki, 

in človek zelo dobro poročilo, ki je za njegovo prijaznost je bil 

imenuje oče Judov. 

{14:38} za v nekdanjih časih, ko so se prepletali ne 

sami z narodi, on je bil obtožen za 

Judovstvo, pa pogumno Opasku svoje telo in življenje z vsemi 

vehemency za vero Judov. 

{14:39} tako Nicanor, pripravljeni prijaviti sovraštvo je 

gole reče Judje, poslal nad petsto moški vojne za 

peljal: 



{14:40} za je mislila s tem mu narediti Judje 

veliko boli. 

{14:41} zdaj ko množico bi sprejeli v 

stolp, in nasilno razbita v zunanjih vrat, in srečko 

da ogenj prinesti v opeklina to, je pripravljen za 

sprejeti na vsaki strani padel na meč; 

{14:42} izberete precej umreti smeli, kot da bi prišel 

v roke zlobne, ki se zlorabljajo drugače kot 

beseemed njegovo plemenito rojstvo: 

{14:43}, vendar manjka njegov kap s naglici, v 

množico tudi rushing v vrata, je pogumno vodil do 

steni, in potrta sam manfully med na 

najdebelejša od njih. 

{14:44} pa so hitro vrača, in prostor, ki se 

ki, je padel v sredi kraja, neveljavne. 

{14:45} vseeno, medtem ko je bil še dih v 

njega se vnetje z jezo, on uprli; in čeprav je njegov 

gushed kri kot umetnih strugah vode, in so bile njegove rane 

huda, še je vodil skozi sredi množica; in 

stoji na strmi skali, 



{14:46} ko kot njegova kri je zdaj precej šel, je 

oskubljene ven svojo črevesja, in ob njih v obeh rokah, 

On glasov jih na množica, in kliče na gospodar 

življenje in duh mu tiste znova obnavljanje, je tako umrl. 

{15:1} vendar Nicanor, zaslišanje, da Juda in njegovo podjetje 

so ponekod močno o Samarije, rešiti brez 

nevarnostjo nastaviti na njih na sobotni dan. 

{15:2} vseeno Judje, ki so bili prisiljeni iti 

z njim je dejal, O uničiti ne tako kruto in barbarously, vendar 

daje čast, da ta dan, ki je, da vidi vse stvari, Dade 

počaščen z svetosti nad vse druge dni. 

{15:3} potem najbolj določilo wretch zahteval, če 

je bilo Mighty, eden v nebesih, ki je poveljeval na 

sobotni dan hraniti. 

{15:4} in ko so dejali, da je v nebesih življenje 

Gospod, in mogočni, ki ukazal sedmi dan treba 

vodi: 

{15:5}, potem je rekel drugi, in sem tudi mogočni na 

zemlje, in ukaz roke in narediti king's 

poslovanja. Še je pridobil ne bi imeli svoje zlobne bo naredil. 



{15:6} tako Nicanor presegal ponos in Nabusitost 

ODLOČENI, da nastavite publick spomenik njegove zmage nad 

Juda in tiste, ki so bili z njim. 

{15:7}, vendar Maccabeus je vedno prepričan zaupanje ki je 

Gospoda, ki bi mu pomagala: 

{15:8} zakaj on ohrabriše svoj narod ne v strahu je 

prihod narodi proti njim, vendar ne pozabite na 

ki pomaga iz prejšnjih časov, ki so jih prejeli iz nebes, 

in zdaj, da pričakujejo zmago in pomoči, ki naj bi 

Im iz Vsemogočni. 

{15:9} in jih tako potolaži iz zakona in 

preroki, in usta dajanje v mislih bitk ki 

so osvojili prej naredil, da jih bolj veselo. 

{15:10} in ko je imel dviguje njihovih glavah, je dal 

jih njihovo brezplačno, shewing jih therewithall na laž 

narodi, in kršitev prisege. 

{15:11} tako oborožen je vsak izmed njih, ne toliko 

z obrambo ščiti in kopja, kot z udobno in 

dobre besede: in poleg tega, je povedal jim sanje vreden 

da bi verjeli, kot če bi bilo tako res, ki ni v 



malo se jih veselijo. 

{15:12} in to je svojo vizijo: da Onias, ki je 

veliki duhovnik, a uspešen in dober človek, častiti v 

pogovor, nežno v stanju, dobro govorijo tudi, in 

izvaja od otrok v vseh točkah kreposti, držanje svojega 

roke molil za celo telo Judov. 

{15:13} to storiti v kot način tam pojavil človek 

s sive dlake, in presega slavno, ki je na 

čudovit in odlično veličanstvo. 

{15:14} potem Onias odgovoril, reče: to je ljubitelj 

bratje in sestre, ki veliko za ljudi in za prayeth v 

sveto mesto, wit, Jeremias preroka Boga. 

{15:15} whereupon Jeremias gospodarstvo naprej desno roko 

Juda dal meč zlata, in ji govoril tako, 

{15:16} sprejme ta sveti meč, darilo od Boga, z na 

ki ti boš rane nasprotnikov. 

{15:17} tako se tudi utješi z besedami 
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Juda, ki so bili zelo dobri in lahko jih mešamo do 

partizansko, in za spodbujanje srca mladih moških, so 



ne na igrišče tabor, temveč pogumno nastaviti na 

njih, in smeli poskusiti zadevo spora, ker je 

mesto in svetišče in templja so bili v nevarnosti. 

{15:18} za nego, ki je za svoje žene, in 

njihovi otroci, bratje in sestre, in ljudje, je bila v vsaj račun 

z njimi: največji in glavni strah pa za na 

Sveti tempelj. 

{15:19} tudi oni, ki so bili v mestu vzel ne najmanj 

skrbi, da vznemirjen za konflikt v tujini. 

{15:20} in zdaj, ko vse pogledal, kaj se je 

poskus in sovražniki so bili že prišli blizu, in vojska 

je bil nastavljen v matriki, in zveri na priročni lokaciji, in 

Jezdeci iz krila, 

{15:21} Maccabeus videnje prihodnjih multitude, 

potapljači priprave oklep in v Svirepost 

zveri, iztegnil roke proti nebu, in 

poziva Gospoda, ki dela čudeže, vedoč, da 

zmago prihaja ne z orožjem, ampak tudi kot to seemeth dobro, 
da 

mu, on daje to kot so vredni: 



{15:22} zato v svoje molitve, on je rekel po ta način; 

O Gospod, ti zbudil Pošlji tvoje angel, v času Ezekias 

kralj Judeje, in zbudil pobiti v gostitelj Sennacherib je 

sto osamdeset in pet tisoč: 

{15:23} zato zdaj tudi, O Gospod nebes, pošljete na 

dober angel pred nami za strah in grozo reče 

{15:24} in skozi morda tvoje roke naj ti bo 

prizadetih s terorjem, ki prihajajo pred tvoje sveto ljudstvo, da 

huliti. In on je tako končalo. 

{15:25} potem Nicanor in oni, ki so bili z njim prišel 

naprej z trobente in pesmi. 

{15:26} ampak Juda in njegovo družbo, ki je naletel na 

sovražniki z invocation in molitev. 

{15:27}, da boj z rokami, in moli 

Bogu s svojih srcih, so nič manj kot trideset Ubi in 

pet tisoč ljudi: za skozi videz Boga so 

so bili močno navijali. 

{15:28} zdaj, ko je bilo storjeno v bitki, vračajo znova 

z veseljem, so vedeli, da je Nicanor določiti mrtvih v njegov pas. 

{15:29} potem naredili velik krik in hrup, 



hvali Vsemogočni v svojem jeziku. 

{15:30} in Juda, ki je bil doslej glavni zagovornik za 

dr avljani tako v telo in um, in ki je nadaljeval njegovo 

ljubezen do svojih rojakov vse svoje življenje, je ukazal, da 

stavke je Nicanor glavo in roko, z ramo, 

in prinesel v Jeruzalem. 

{15:31}, ko je bil tam, in pozval jih svojega 

narod skupaj, in nastavite duhovniki pred oltar, je poslal 

za njih, da so stolp, 

{15:32} in pokaza jih vile Nicanor glavo, in 

roko da bogokletnik, ki s ponosom brags je imel 

iztegnil proti sveti tempelj vsemogočnega. 

{15:33} in ko je Prerezal, jezik, ki 

Bezbožan Nicanor, je ukazal, da morajo dati to z 

kosi kokoši in odloži plačilo svojega 

norost pred templja. 

{15:34} tako vsak človek pohvalil smeri neba je 

slavno gospod rekel, blagoslovljen je on, ki dade hranijo svoje 

vas, neomadeževane mesto. 

{15:35} je obešen tudi je Nicanor glavo na stolp, 



razvidno in očitno znak reče vse pomočjo Gospoda. 

{15:36} in posvečen so vse s skupno odlok v 

nobenem primeru naj ta dan mimo brez svečanosti, ampak 

praznuje trideseti dan dvanajstega meseca, ki je 

Sirski jezik se imenuje Adar, dan pred Mardocheus' 

dan. 

{15:37}, tako to je šel z Nicanor: in od takrat 

tja v Hebrejcem imel mesto v njihovi moči. In tukaj bo 

Naredim konec. 

{15:38} in če je dobro opravljeno, in kot se spodobi, je 

zgodba, to je tisto, kar sem hotel: ampak če slenderly in podlo, 

To je tisto, kar sem lahko doseže reče. 

{15:39} za saj je škodljiv za pijačo vino ali vodo sam; 

in kot vino pomešano z vodo je prijetno, in hoče 

okus: tudi tako fino okvirjem govora hoče ušesa 

jih, ki prebere zgodbo. In tukaj se konča 
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