
 

 

 

I. KHAI ĐỀ 

Bữa tiệc của Assuêrus Alexanđrô và các tướng kế vị 

1 Sau khi Alexanđrô, con của Philip, người Makêđônia, xuất từ đất Kitim, đã đánh bại Ðarius vua Batư 

cùng Mêđi, và lên trị vì thay Ðarius, - ông đã trị vì Hylạp, - 2 ông đã giao chinh nhiều trận và đã chiếm nhiều 

thành trì và hạ sát vua chúa thiên hạ: 3 ông đã rảo khắp nơi đến tận mút cùng mặt đất và hôi chiến phẩm của 

bao là dân nước. Cõi đất đã ở yên hàn trước mặt ông. Lòng ông đâm ra tự cao tự đại. 4 Ông đã mộ một đạo 

binh hùng mạnh và đã bá chủ cá tỉnh, các dân nước, các vương hầu, và bắt họ phải triều cống cho ông. 5 Và 

sau đó, ông ngã bệnh liệt giường và biết mình sắp chết. 6 Ông triệu tập công thần của ông lại, những vị hiển 

hách, những bạn đồng trang đã lớn lên với ông từ lúc thiều thời; và ông đã phân chia nước ông cho họ, ngay 

khi ông còn sống. 7 Alexanđrô đã trị vì mười hai năm và ông đã chết. 8 Các công thần của ông đã xưng hùng 

xưng bá, mỗi người nơi lãnh vực của mình. 9 Hết thảy họ đều đội lấy vương miện sau khi ông chết, rồi con 

cháu họ sau họ, trải qua nhiều năm và gây ra bao nhiêu là sự dữ trên đất. 

 Antiôkhô Êpiphanê - Sự du nhập văn hoá Hilạp 

10 Từ bọn họ đã xuất hiện một giống vô đạo, Antiôkhô Êpiphanê, con vua Antiôkhô, người đã làm con tin 

ở Rôma. 

Ông lên làm vua năm một trăm ba muơi bảy, lịch triều Hilạp. 11 trong những ngày ấy, có những đứa vô loài 

xuất hiện từ Israel và chúng đã quến rũ được nhiều người mà rằng: "Ta hãy đi kết ước với các dân ngoại xung 

quanh ta, vì từ khi ta tách biệt với họ, thì ta đã chuốc lấy bao là họa khốn !" 12 Lời lẽ ấy, họ coi là phải; 13 ít 

người trong dân đon đả trẩy đi yết kiến vua, và ông đã ban phép cho họ sống theo thói tục dân ngoại; 14 họ đã 

xây thao trường ở Yêrusalem theo lề lối dân ngoại; 15 và làm lại cho mình qui đầu giả, rời bỏ Giao ước thánh 

và đặt mình dưới cùng một ách với các dân ngoại. Họ đã bán mình đi làm sư dữ. 

 Viễn chinh Aicập - Cướp phá Ðền thờ Yêrusalem 

16 Một khi vương quyền xem ra đã vững, thì Antiôkhô dự tính bá chủ cả Aicập để được làm vua cả hai 

nước. 17 Ông đã xâm nhập Aicập với một đạo quân hùng hậu, cùng xe trận và voi, với kỵ mã và một hạm đội 

lớn, 18 và ông đã giao chiến với Ptôlêmê, vua Aicập. Ptôlêmê đã quay đầu bỏ chạy và nhiều người đã bị tử 

thương. 19 Quân binh chiếm cứ các thành trì đất Aicập, và (nhà vua) thu lấy chiến phẩm. 20 Rồi Antiôkhô trở 



 

 

về sau khi đã đánh bại Aicập, năm một trăm bốn mươi ba; ông tiến lên đất Israel và lên tận Yêrusalem với một 

đội quân hùng hậu. 21 Ông đã ngạo nghễ vào trong thánh điện và lấy bàn thờ vàng, trụ đăng, đèn sáng và tất 

cả các đồ phụ tùng, 22 bàn trưng hiến, quán tôn, chén, bình hương vàng nơi mặt tiền Ðền thờ, và ông lột hết 

hoành phi phía ngoài, 23 ông đã lấy bạc vàng, các đồ sang quí; ông đã lấy các kho tàng dấu kín mà ông kiếm 

ra được. 24 Lấy tất cả rồi, ông trở về xứ ông. Ông đã tung hoành chém giết và nói năng rất mực kiêu mạn. 25 Một 

đám tang lớn đã xãy ra trên đất Israel, khắp mọi nơi. 

26 Ðầu mục và kỳ mục rên xiết, 

nữ trinh và trai tráng tiêu điều, 

nhan sắc nữ nhân biến dạng. 

27 Tân lang xướng khúc ai ca, 

người ngồi khuê phòng phải chịu tang sầu. 

28 Ðất rẫy lụa đòi cơm vì đám dân cư 

và tất cả nhà Yacob trùm lấy tủi hổ. 

 Quân Syri chiếm đóng Yêrusalem 

29 Sau hai năm chẵn, vua sai trưởng ty thuế vụ đến trong các thành Yuđa; ông này đã đến Yêrusalem với 

một đạo quân hùng hậu. 30 Ông đã bày mưu gian, lấy những lời hoà nhã mà nói với họ, và họ đã tin ông; đoạn 

bất thần ông xông vào thành mà đánh phá tơi bời và giết hại một số đông dân chúng trong Israel. 31 Ông đã 

hôi của trong thành đoạn phóng hỏa, đập phá nhà cửa và tường thành xung quanh; 32 chúng đã bắt đi đày đàn 

bà, con trẻ và chiếm đoạt thú vật. 33 Ðoạn chúng xây thành Ðavit với tường lớn mạnh và tháp kiên cố, làm 

Thượng đồn; 34 chúng cho định cư ở đó dân ngoại tội lỗi, những đứa vô lại, và bọn này tăng cường thế lực 

trong đó. 35 Chúng chất chứa khí giới, lương thực, thâu góp của hôi được ở Yêrusalem mà trữ vào đó; chúng 

đã nên một tròng bẫy lớn. 

36 Thật là ổ phục kích đối với thánh điện, 

là địch thù ác ôn đối với Israel mọi thời. 

37 Chúng đã đổ máu vô tội xung quanh thánh điện, 

và làm nhơ uế thánh điện. 

38 Vì họ, dân cư Yêrusalem bỏ trốn, 

thành đã nên cư trú cho người xa lạ, 

và hoá ra xa lạ với chính miêu duệ của mình, 

và con cái thành đã phải bỏ thành. 

39 Thánh điện của thnàh hoang tàn như chốn hoang vu. 



 

 

Lễ lạy đổii thành đám tang, 

Hưu lễ nên mối ô nhục, 

vinh dự xưa biến thành khinh dể. 

40 Xưa vinh bao nhiêu, rày nhục bấy nhiêu, 

cao trọng đã đổi thành tang chế. 

 Thiết lập thờ bái ngoại đạo 

41 Vua ban sắc chỉ trong toàn đế quốc truyền mọi người phải làm thành một dân duy nhất, 42 và mỗi người 

phải bỏ tục lệ của mình. Tất cả các dân ngoại đều đón nhận tuân theo lịnh vua, 43và nhiều người trong Israel 

đã hưởng ứng việc thờ bái vua ra tế lễ cho tà thần và vi phạm Hưu lễ. 44 Vua sai sứ giả cầm chiếu chỉ đến 

Yêrusalem và các thành Yuđa, truyền phải đi theo tục lệ xa lạ đối với xứ sở, 45 cấm chỉ thượng hiến, tế lễ, quán 

tế nơi thánh điện và truyền vi phạm Hưu lễ và các lễ lạy, 46 phải làm cho thánh điện và các thánh ra uế 

tạp, 47 phải lập tế đàn, vi thờ, am thần; phải tế heo và các vật nhơ. 48 Ðể mặc các con trai không cắt bì, để mình 

ra ghê tởm bằng đủ thứ uế nhơ, phạm thánh, 49 khiến họ nhãng quên lề luật và đổi mọi luật điều. "50 Ai không 

tuân hành lịnh vua sẽ phải xử tử". 51 Ông đã ban sắc chỉ, lời lẽ như thế cho toàn quốc; ông đã đặt những viên 

giám sự trên toàn dân và truyền cho các thành Yuđa phải dâng tế lễ, không trừ thành nào. 

52 Nhiều người trong dân đã hùa tập với chúng, tất cả những ai bỏ Lề luật, và họ đã gây nhiều sự dữ trong 

xứ. 53 Họ đã bắt Israel phải sống chui rúc trong mọi xó trú ẩn. 54 Ngày mười lăm Kislêu, năm -145, ông cho 

lịnh xây đồ ghê tởm hoang tàn trên tế đàn và xây bàn thờ trong các thành Yuđa ở xung quanh. 55 người ta huân 

yên nơi các cửa nhà và ở các công trường. 56 Những sách Lề luật chúng gặp thấy, thì chúng xé mà thiêu đi. 57 Ai 

bị bắt gặp có sách Giao ước, và ai còn dám tuân theo Lề luật, thì chiếu chỉ của vua lên án xử tử người 

ấy. 58 Chúng thi hành cường quyền trên Israel, trên những ai bị chúng lùng bắt, tháng này tháng khác trong 

các thành. 59 Ngày hai mươi lăm trong tháng, chúng thường tế lễ trên bàn thờ, dựng trên tế đàn. 60 Những phụ 

nữ đã để con cái chịu cắt bì, thì chúng xử theo giới lịnh, 61 và treo hài nhi nơi cổ họ, (chúng cũng xử tử cả) gia 

đình và những ai làm phép cắt bì cho các trẻ. 

62 Lắm người trong Israel ở mạnh mẽ và can đảm, nhất định không ăn những đồ uế tục, 63 họ thà chết chứ 

không để mình bị nhơ uế vì thức ăn, và vi phạm Giao ước thánh. Và họ đã phải chết. 64 Một cơn thịnh nộ rất 

lớn lao đe dọa Israel. 

  



 

 

  

II. MATTATHYA KHỞI NGHĨA 

Mattathya và các con 

1 Trong những ngày ấy, Mattathya con của Yoan, con của Simêon, tư tế trong các hàng con cái Yôyarib, 

đã chỗi dậy bỏ Yêrusalem và đã lập cư ở Môđin. 2 Ông có năm người con: Yoan gọi là Gađđi, 3 Simon gọi là 

Thassi, 4 Yuđa gọi là Macabê, 5 Êlêazar gọi là Avanran, Yônathes gọi là Apphus. 6 Ông thấy những điều phạm 

thánh diễn ra trong Yuđa và ở Yêrusalem, 7 và ông nói: "Khốn thân tôi! tôi sinh ra làm gì? Ðể mà thấy dân tôi 

bị chà đạp, thành thánh bị chà đạp? Còn người ta ngồi yên đó, trong khi thành bị phó nộp trong tay địch thù, 

thánh điện trong tay người dị chủng. 

8 Ðền thờ của nó đã nên như người ô danh, 

9 những đồ đoàn sang quí của nó bị giặc cướp đem đi, 

trẻ thơ bị giết ngoài đường phố, 

trai tráng do gươm địch thù. 

10 Dân nào lại không hưởng phần trên cung điện nó, 

hay không đoạt được chiến phẩm nơi nó? 

11 Ðồ trang điểm của nó bị lột hết, 

mất tự do, nó đã thành nô lệ; 

12 Và này thánh điện, mỹ lệ và 

vinh quang của ta đã bị tàn phá, 

và dân ngoại đã làm cho ra uế tục. 

13 Ta còn sống mà làm gì?" 

14 Mattathya cùng các con ông đã xé áo, mặc bao bị mà để tang, rất bi thảm. 

 Vụ tế thần ở Môđin 

15 Những người vua sai, có nhiệm vụ cưỡng bách bỏ đạo đã đến thành Môđin, để dâng lễ tế. 16 Nhiều người 

Israel đến với họ. Mattathya và các con ông ngồi với nhau. 17 Những người vua sai đến lên tiếng nói với 

Mattathya rằng: "Ông là đầu mục, là người hiển hách, là kẻ cả trong thành này, lại có con cái và anh em bà 

con trợ lực, 18 vậy ông hãy tiến lên trước hết mà thi hành giới lệnh của hoàng đế như hết thảy đều làm: Các 

dân tộc, các người Yuđa, và những ai còn ở lại Yêrusalem. Và ông và các con ông sẽ được liệt vào hàng ngũ 



 

 

bạn thân của hoàng đế; ông và các con ông sẽ được vinh dự lãnh bạc vàng và nhiều đồ gửi tặng". 19 Mattathya 

đáp lại và nói lớn tiếng: "Cho đi tất cả các dân tộc trong đế quốc của hoàng đế đều tuân phục hoàng đế mà 

chối bỏ, mỗi người, việc thờ bái của tổ tiên mình, và thuận theo lịnh của hoàng đế, 20 tôi đây và con cái tôi, 

anh em tôi sẽ cứ bước đi trong Giao ước của tổ tiên chúng tôi. 21 Gở thay nếu chúng tôi dám bỏ Lề luật và các 

giới điều. 22 Chúng tôi không vâng lời hoàng đế được mà xiêu bên phải vẹo bên trái đối với sự thờ bái của 

chúng tôi". 23 Ông vừa nói các lời ấy xong, thì một người Do Thái tiến lên tế lễ trước mắt mọi người, trên bàn 

thờ ở Môđin theo giới lịnh của vua. 24 Mattathya thấy thế thì bừng bừng vì nhiệt thành, can tràng chấn động, 

nổi cơn nghĩa nộ, ông lao mình tới mà hạ sát tên ấy ngay nơi bàn thờ. 25 Và viên chức của vua có nhiệm vụ 

cưỡng bách tế lễ, ông cũng giết ngay lúc ấy, rồi lật đổ bàn thờ. 26 Ông đã nhiệt thành đối với Lề luật, như Phinê 

đã làm xưa, đối với Zambri, con của Salôm. 27 Ðoạn Mattathya hô lớn tiếng trong thành, rằng: "Phàm ai nhiệt 

thành với Lề luật và phò Giao ước thì hãy ra đi theo tôi". 28 Ông và các con cái ông đã chạy trốn lên núi và bỏ 

lại mọi sự họ có trong thành. 

 Thử thách ngày Hưu lễ 

29 Bấy giờ có lắm người tìm đàng chính đạo đã xuống sa mạc để lập cư ở đó, 30 họ và vợ con họ cùng thú 

vật vì hoạn nạn dồn dập đè xuống họ. 31 Tin đến cho các viên chức của vua và đội binh đóng ở Yêrusalem, 

trong thành Ðavit, là có những người vi phạm lệnh vua đã xuống những hang trú ẩn trong sa mạc. 32 Chúng 

đã đuổi theo họ, một số đông đã bắt kịp họ. Chúng dồn quân quanh họ và khiêu chiến với ngày Hưu lễ. 33 Chúng 

bảo họ: "Ðến thế là quá đủ! Muốn sống thì hãy ra ngay thi hành theo lệnh của hoàng đế!" 34 Nhưng họ nói: 

"Chúng tôi sẽ không ra! Chúng tôi sẽ không thi hành lệnh hoàng đế bắt làm uế tục ngày Hưu lễ. 35 Lập tức 

chúng đã tấn công. 36 Nhưng họ không đánh trả lại chúng, không ném lại một hòn đá, không chận lối vào hang 

trú ẩn, 37 họ nói: "Hết thảy ta hãy chết với lòng đơn thành của ta! Trời đất chứng giám cho chúng tôi là các 

ông giết oan chúng tôi". 38 Còn chúng, chúng đã tấn công họ chính ngày Hưu lễ. Và họ đã chết với vợ con họ 

và thú vật, chừng đến một ngàn nhân mạng. 

 Họat động của nhóm Mattathya 

39 Mattathya và các bạn biết được thì đã làm tang rất lớn, 40 và nói với nhau: "Nếu hết thảy ta đều làm như 

anh em chúng ta đã làm, và không giao chiến với các dân ngoại để bảo vệ sinh mạng và Lề luật của ta, thì 

chẳng bao lâu chúng sẽ giết sạch chúng ta khỏi đất". 41 Và ngày hôm ấy họ đã quyết định rằng: "Phàm ai tấn 

công chúng ta ngày Hưu lễ, chúng ta hãy phản công chống lại người ấy, chớ đừng phải chết hết thảy như anh 

em chúng ta đã chết trong các hang trú ẩn". 

42 Bấy giờ hội đoàn những người Assiđi, những người kiện cường và can đảm, hết thảy đều tận tình với Lề 

luật đã sát nhập với họ. 43 Và tất cả những ai trốn lánh họa tai cũng đến gia nhập và đã giúp họ được vững 

thế. 44 Họ đã kết thành một đạo quân và đánh giết quân tội lỗi trong cơn lôi đình và những kẻ vô đạo trong 

lòng căm phẩm của họ; những kẻ khác đã phải trốn thoát mạng nơi dân ngoại. 45 Mattathya và các bạn rảo 

quanh mà lật đổ các bàn thờ; 46 lấy võ lực cắt bì những trẻ nhỏ không cắt bì họ bắt gặp trong bờ cõi Israel; 47 họ 



 

 

đánh đuổi những con cái ngạo mạn và công việc đã được xuôi chạy trong tay họ. 48 Họ đã giựt Lề luật thoát 

tay dân ngoại, thoát tay các vua chúa và đã không để quân tội lỗi giương uy. 

  

Di chúc và cái chết của Mattathya 

49 Khi Mattathya đã gần đến ngày chết, ông nói với các con: "Bây giờ là thời thế lực của kiêu mạn, phỉ 

báng, thời đảo điên và khí nộ lôi đình. 50 Bây giờ, hỡi các con, hãy nhiệt thành với Lề luật và hãy thí mạng đi 

vì Giao ước của tổ tiên chúng ta. 

51 Hãy nhớ lại sự nghiệp tổ tiên chúng ta đã làm vào thời các ngài, 

và chúng con sẽ được tôn vinh lớn và lưu danh muôn đời. 

52 Abraham lại không được nhận thấy 

là trung kiên trong thử thách 

và điều ấy đã không được kể như sự công chính cho ngài đó sao? 

53 Yuse vào thời quẫn cùng đã giữ lịnh truyền, 

và ông đã trở thành chúa tể Aicập. 

54 Phinê cha chúng ta bởi lòng sốt sắng nhiệt thành, 

đã lĩnh Giao ước tư tế muôn đời. 

55 Yôsua bởi giữ trọn lời trối 

đã nên thẩm phán trên Israel, 

56 Kaleb vì đoan chứng giữa đại hội, 

thì đã lĩnh cơ nghiệp trong xứ. 

57 Ðavit vì đức nghĩa của ông, 

đã được ngai vua làm cơ nghiệp vạn đại. 

58 Êlya vì sốt sắng nhiệt thành với Lề luật 

đã được siêu thăng lên mãi tận trời. 

59 Anaya, Azaryah, Misael đầy lòng tin cậy 

đã được cứu khỏi hỏa hào. 

60 Ðaniel vì lòng đơn thành, 

đã được giựt thoát miệng sư tử, 

61 Như thế, hãy gẫm mà xem đời nọ qua đời kia, 



 

 

tất cả những ai trông cậy vào Người đã không ra yếu nhược 

62 Ðừng sợ lời lẽ của con người tội lỗi, 

vì cái vinh của nó sẽ về với phân nhơ giòi bọ; 

63 nay dương dương nhưng mai đã biến, 

vì nó đã lui về đất bụi, 

và mưu tính của nó đều sẽ tiêu ma. 

64 Hỡi các con, hãy ở cho mạnh mẽ, can đảm trong Lề luật, 

vì do đó các con sẽ được hiển vinh. 

"65 Kìa Symêon anh chúng con, ta biết nó là người khôn ngoan; chúng con hãy vâng nghe nói luôn luôn; 

chính nó sẽ là cha của chúng con. 66 Còn Yuđa Macabê, một người can đảm từ hồi còn bé, nó sẽ là tướng binh 

của chúng con, và nó sẽ giao chinh với các dân. 67 Chúng con hãy chiêu nạp tất cả những ai thi hành Lề luật 

và hãy lo việc báo phục cho dân chúng con. 68 Mối thù dân ngoại, hãy rạch ròi oán trả và hãy chăm chú giữ 

giới lệnh của Lề luật". 69 Ðoạn ông đã chúc lành cho họ và đã qui hồi tiên tổ. 70 Ông chết nămmột trăm bốn 

mươi sáu và đã được chôn cất trong mộ tổ tiên ở Môđin. Toàn thể Israel đã làm tang ông trọng thể. 

  



 

 

  

III. YUĐA MACABÊ (166-160 TRƯỚC CÔNG NGUYÊN) 

Ca tụng Yuđa Macabê 

1 Yuđa, gọi là Macabê, con ông đã trỗi dậy thay ông; 2 các anh em ông hết thảy phụ lực với ông và họ đã 

hân hoan giao chiến những trận chiến của Israel. 

3 Ông đã làm rạng danh dân ông xa rộng, 

ông đã mặc giáp chiến như một vị khổng lồ, 

và thắt lấy lợi khí binh đao. 

Ông đã giao chinh chiến trận, 

Lấy gươm phòng vệ trại binh. 

4 Trong việc làm ông sánh được với Chúa sơn lâm, 

như sư tử rống tìm mồi. 

5 Ông truy nã quân vô đạo, tìm ra manh mối, 

và những đứa nhiễu hại dân, ông cho phóng hoả. 

6 Quân vô đạo, co ro sợ hãi, 

tất cả những những kẻ hành nghề bất chính đều kiếp vía, 

và cuộc giải phóng đã xuôi thuận nơi tay ông. 

7 Ông đã làm lắm vua nếm mùi cay đắng, 

và cho Yacob hớn hở vì sự nghiệp của ông, 

cho đến vạn đại kỷ niệm về ông sẽ được chúc lành. 

8 Ông rảo khắp các thành Yuđa, 

mà tiêu diệt phường vô đạo, 

và hồi lại nghĩa nộ khỏi Israel. 

9 Ông được vang danh đến mút cùng mặt đất. 

Ông đã thâu họp lại những người hư đi. 

  

Những cuộc toàn thắng đầu tiên 



 

 

10 Apôllônius thâu họp các dân ngoại và một đạo quân lớn ở Samari để tấn công Israel. 11 Yuđa biết được 

thì đã ra nghinh chiến và đánh bại cùng giết y; lắm người bị tử thương. Còn toàn quân thì tẩu thoát. 12 Người 

ta thu lấy chiến vật của chúng; của Yuđa lấy thanh kiếm của Apôllônius và từ đó ông đã dùng nó mà chiến 

đấu mọi ngày. 13 Sêrôn, tướng cai binh đội Syri, nghe tin là Yuđa đã tập hợp bên mình đoàn lũ và đại hội tín 

đồ cùng những người có thể đầu quân ra trận, 14 thì nói: "Ta sẽ tạo danh tiếng cho ta và ta sẽ được rạng vinh 

trong đế quốc, ta sẽ giao chiến với Yuđa và bè lũ hắn, những đứa khinh màng lịnh hoàng đế". 15 Vậy y đã trẫy 

đi; và cùng lên với y có một đạo quân hùng mạnh của lũ vô đạo để trợ lực y mà trả thù trên con cái Israel.16 Y 

tiến lại gần dốc Bet-Khôrôn; Yuđa ra nghinh chiến với một số rất ít người. 17 Vừa thấy đạo quân tiến đến đằng 

trước họ, họ nói với Yuđa: "Ít thế này, làm sao ta có thể giao chiến với một đám đông hùng mạnh kia? Chúng 

ta lại đã kiệt quệ, cả ngày hôm nay chưa ăn tí gì". 18 Yuđa mới nói: "Nhiều mà bị ít bao vây cũng dễ, và đối 

với Trời, dùng nhiều hay dùng ít để đáp cứu nào có khác gì! 19 Vì chưng thắng trận hay không tuỳ vào số đông 

binh đội, nhưng mạnh thế là do tự Trời. 20 Chúng đến đánh ta đầy bạo tàn và vô đạo để làm cỏ chúng ta và vợ 

con chúng ta, để bóc lột chúng ta. 21 Còn ta, ta chiến đâu vì sinh mạng của chúng ta và luật lệ của chúng 

ta. 22 Chính Người sẽ chà đạp chúng trước mặt ta, các người đừng sợ chúng!" 23 Vừa nói xong, ông đã bất thần 

nhảy ào vào chúng và Sêrôn cùng đạo binh của y bị đánh tan tành trước mặt ông. 24 Họ đuổi theo chúng xuống 

dốc Bet-Khôrôn cho đến đồng bằng. Lối tám trăm người của chúng đã vong mạng, tàn quân tẩu thoát về đất 

Philitin. 25 Người ta bắt đầu phải sợ Yuđa và anh em ông; một mối kinh đảm xâm nhập các dân ngoại ở xung 

quanh họ. 26 Danh tiếng Yuđa đã đồn thấu tận vua và mọi dân đều thuật lại những trận chiến của ông. 

  

Antiôkhô chuẩn bị đánh Batư và Yuđê 

27 Khi Antiôkhô nghe biết các điều ấy, thì ông đùng đùng nổi giận, và ông sai đi chiêu tập tất cả các quân 

binh trong đế quốc, một đạo binh rất đổi hùng mạnh. 28 Ông mở kho phát lương một năm trọn cho quân binh 

và truyền cho họ phải sẵn sàng để đối phó với mọi điều bất trắc. 29 Nhưng ông thấy quĩ đã hết bạc, và thuế các 

tỉnh hạt phải nộp để giảm thiểu vì cuộc phân tranh và tai họa ông kéo đến trong xứ vì muốn bãi bỏ những luật 

lệ đã có từ những ngày đầu hết. 30 Ông sợ sẽ không còn gì để chi tiêu và làm quà, như đã xãy ra một vài lần, 

xưa kia ông thường ra tay hào phóng ban tặng và phung phí, hơn các vua trước. 31 Tâm hồn ông lúng túng quá 

đỗi, nên ông quyết định trẩy đi Batư mà thâu triều cống trong các tỉnh hạt và gom góp cho có nhiều tiền 

bạc. 32 Ông đã để lại triều chính từ sông Phơrat đến biên thùy Aicập cho Lysias một người quí phái, thuộc 

hoàng tộc, 33 và giao cho ông dưỡng dục Antiôkhô con ông, cho đến khi ông trở về.34 Ông trao cho Lysias một 

nữa quân binh cùng voi chiến, và ban huấn lệnh về mọi điều ông muốn; và về dân cư ở tại Yuđa và 

Yêrusalem, 35 ông truyền phải gởi quân đánh họ để tiểu trừ, diệt sạch binh lực Israel và số sót lại ở Yêrusalem, 

xóa cả ký ức của họ khỏi nơi ấy, 36 rồi định cư người dị chủng nơi bờ cõi họ và cắt đất phân chia xứ họ. 37 Ðoạn 

vua lấy một nửa quân binh còn lại và khởi hành từ Antiôkia, kinh đô của ông năm -147; ông vượt sông Phơrat 

và đi băng qua các miền Thượng du. 



 

 

 Gorgias và Nikanor xuất chinh 

38 Lysias chọn Ptôlêmê, con của Ðôrymênos, cùng Nikanor và Gorias, những người quyền thế trong hàng 

các bạn thân của vua; 39 ông sai đi cùng với họ bốn vạn quân và bảy ngàn kỵ binh, đến xứ Yuđa để tàn phá 

theo lịnh vua. 40 Họ trẩy đi với tất cả các đạo binh, và đến đồn quân gần bên Emmau trong miệt Hạ 

bạn. 41 Những thương gia trong vùng nghe tin thì đem bạc vàng vô số kể với xích chân đến trại để mua con 

cái Israel làm nô lệ. Nhập đoàn với họ có thêm một đạo quân thuộc Eđom và xứ người dị chủng. 42 Yuđa và 

anh em thấy họa tai đã gia tăng; những đạo binh đã thiết trận nơi bờ cõi của họ; họ cũng được biết các lịnh 

vua truyền phải tru diệt dân cho đến tận tuyệt, 43 và họ nói với nhau: "Ta hãy làm phấn khởi dân ta đã ra bại 

hoại và hãy chiến đấu vì dân ta và vì nơi Thánh". 44 Và cộng đồng nhóm họp lại để sẵn sàng nghinh chiến và 

khẩn nguyện lòng từ bi trắc ẩn. 

45 Yêrusalem không người cư ngụ như chốn hoang vu, 

Con dân không còn Aicập ra vào. 

Thánh điện bị chà đạp, 

con cái người dị chủng nơi Thượng đồn, 

quán trọ cho dân ngoại. 

Niềm hoan vui đã cất khỏi Yacob, 

tiếng sáo tiếng đàn đã nín bặt. 

 Ðại hội ở Maspha 

46 Vậy họ hội nhau lại và đến Maspha đối diện vơi Yêrusalem, vì xưa kia ở đó đã có nơi cầu nguyện cho 

Israel. 47 Họ giữ chay ngày ấy và mặc bao bị, rắc tro lên đầu, và xé áo xống họ. 48Họ mở Sách Luật để thỉnh ý 

về những điều dân ngoại có thói thỉnh vấn tượng ảnh các tà thần của chúng. 49 Họ đem đến phẩm phục tư tế, 

của đầu mùa, thuế thập phân; họ đã cho chỗi dậy những Nazir đã mãn ngày khấn. 50 Họ gióng tiếng kêu Trời 

rằng: "Chúng tôi phải làm gì cho những người này và đem họ đi đâu? 51 vì nơi Thánh của Người đã bị người 

ta chà đạp, làm ra uế tục; các tư tế của Người thì trong tang sầu và nhục nhã. 52 Và này, các dân ngoại hùa rập 

hại chúng tôi để làm cỏ chúng tôi; Người biết họ mưu tính những gì trên chúng tôi. 53 làm sao chúng tôi có thể 

cự lại trước mặt chúng, nếu Người không đáp cứu chúng tôi?" 54 Họ đã thổi loa và hò la lớn tiếng. 

55 Sau đó, Yuđa đặt những người lãnh đạo dân, những người cai ngàn, cai trăm, cai năm mươi, cai 

mười. 56 Và ông bảo những người đang xây nhà, cưới vợ, trồng nho và những kẻ nhát đảm hãy rút lui, ai về 

nhà nấy theo Lề luật. 57 Ðoạn họ nhổ trại và đến cắm quân ở phía Nam Emmau. 58 Và Yuđa truyền: "Hãy nai 

nịt và ở như người anh dũng! Hãy sẵn sàng vào sáng mai để giao chiến với các dân ngoại ấy, những kẻ đã tụ 

lại để làm cỏ chúng ta và nơi Thánh của chúng ta; 59 vì, thà chết nơi trận chiến còn hơn là nhìn thấy họa khốn 

của dân tộc và nơi của Thánh. 60Và ý Trời sao, Người sẽ thi hành như thế ấy!" 



 

 

  

Trận Emmau 

1 Gorgias lấy năm ngàn quân và một ngàn tinh binh kỵ mã, và đạo quân đã khởi hành ban đêm 2 để xông 

vào trại của Yuđa và bất thần đánh giết họ; có những người ở Thượng đồn làm hướng đạo cho ông. 3 Yuđa 

nghe biết thế, thì ông cùng dũng binh liền trẩy đi đánh quân của vua ở Emmau, 4 trong khi binh đội còn tản 

mác bên ngoài trại. 5 Gorgias đến trại của Yuđa ban đêm nhưng không gặp ai cả; ông cố tìm trên các núi non, 

vì ông nói: "Chúng tìm cách trốn ta". 6 Ngày vừa rạng, thì Yuđa xuất hiện trong cánh đồng với ba ngàn quân; 

nhưng họ không có binh giáp hay đao kiếm như họ muốn. 7 Họ nhận thấy trại của dân ngoại vừa hùng mạnh 

vừa được phòng vệ, thêm đội kỵ binh bao quanh, và chúng lại là những tay thiện chiến. 

8 Yuđa nói với những người đi với ông: "Ðừng sợ vì chúng đông đảo, đừng kinh đảm trước nhuệ khí của 

chúng. 9 Hãy nhớ lại tổ tiên chúng ta đã được cứu thoát làm sao tại Biển Ðỏ, khi Pharaô với các đạo binh đuổi 

theo họ. 10 Bây giờ ta hãy kêu lên Trời xin Người đoái thương ta và nhớ lại Giao ước của tổ tiên chúng ta, mà 

đập tan trại binh này trước mặt chúng ta hôm nay;11 và muôn dân hết thảy sẽ biết là có một Ðấng cứu chuộc 

giải thoát Israel". 

12 Dân dị chủng ngước mắt lên và thấy (người Do Thái) tiến đến ngay trước mặt; 13 và chúng ra ngoài trại 

để nghinh chiến; những người phe Yuđa thổi loa, 14 và hai bên đụng độ. Dân ngoại bị đánh tan và trốn về phía 

đồng bằng. 15 Những kẻ ở cuối đều nhào hết thảy trước lưỡi kiếm. Và họ đã đuổi theo chúng mãi đến Gazara, 

đến tận cùng đồng bằng Iđumêa, Azôti và Yamnia. Chừng ba ngàn người của chúng đã bị vong mạng. 

16 Yuđa và binh lực của ông đã quay về, thôi truy nã chúng. 17 Ông bảo dân: "Ðừng ham hôi của, vì có một 

trận khác ngay trước mắt ta; 18 Gorgias và binh lực đang trên núi, gần bên ta. Vậy hãy đứng lên chống lại địch 

thù của ta và giao chiến với chúng, rồi sau đó hãy tự do hôi của!" 19 Yuđa vừa nói xong các lời ấy, thì một 

phân đội xuất hiện, từ trên núi đang dòm xuống. 20Chúng trông thấy phe chúng đã tẩu thoát, trại chúng bị 

phóng hỏa; quả thế, khói người ta thấy bốc lên, chứng minh cơ sự xảy ra thế nào. 21 Chúng thấy thế thì đâm 

thất đảm quá đỗi và thấy đạo binh của Yuđa trong cánh đồng đang sẵn sàng xung trận, 22 thì chúng đã chạy 

trốn hết thảy về xứ dân dị chủng. 23 Yuđa trở về hôi của trong trại. Họ đã lấy được nhiều vàng bạc cùng với 

gấm tía, gấm-điều-sò-biển và nhiều của cải. 24 Vòng về, họ ngợi khen chúc tụng Trời, "vì Người tốt lành, vì 

ơn Người miên man vạn đại". 25 Một ơn giải thoát lớn lao đã diễn ra trong Israel vào ngày ấy. 

26 Những người dị chủng trốn thoát được đã đến thuật lại cho Lysias tất cả những gì đã xảy ra. 27 Nghe vậy, 

ông này đâm rối trí ngã lòng, vì sự thể không xảy ra cho Israel như ông muốn, cũng không đi đến đâu cả, như 

vua đã truyền cho ông. 

 Cuộc viễn chinh của Lysias 



 

 

28 Nhưng năm sau (Lysias) chiêu tập sáu mươi ngàn tinh binh và năm ngàn kỵ binh, để kịch chiến với 

(người Do Thái). 29 Chúng đến Iđumêa và đóng quân ở Bet-Xur. Yuđa ra nghinh chiến với chúng với một vạn 

quân. 30 Thấy đạo binh hùng mạnh, ông khẩn nguyện và nói: "Người đáng chúc tụng, Cứu Chúa của Israel, 

Ðấng đã dùng tay tôi tớ người là Ðavit mà đánh tan nhuệ khí người anh hùng, Ðấng đã phó nộp cả đạo binh 

dân dị chủng trong tay Yônatan con của Saul và người hầu mang khí giới. 31 Cũng vậy, xin hãy nhốt đạo binh 

dân dị chủng trong tay dân của Người là Israel, cho chúng bẽ mặt vì binh lực với kỵ binh của chúng. 32 Xin 

gieo kinh đảm trên chúng; xin cho tan rữa lòng chúng táo bạo tin vào sức mạnh của chúng, xin cho chúng điêu 

đứng thảm bại. 33 Xin cho chúng nhào dưới lưỡi gươm của những kẻ mến Người, xin cho những ai biết Danh 

Người được phúc ngợi khen ca tụng Người". 34 Và hai bên đã đụng độ. Ðạo binh của Lysias đã có lối năm 

ngàn người vong mạng, và vong mạng trong một trận xáp lá cà. 35 Lysias thấy hàng ngũ của mình tán loạn và 

sức anh dũng trong hàng ngũ Yuđa quyết định sống vinh hay chết vinh như thế nào thì ông đã trẩy về Antiôkia 

và mộ lính thuê để trở lại Yuđê với quân binh đông gấp bội trước. 

  

Tẩy uế Ðền thờ - Lễ cung hiến 

36 Yuđa và các anh em ông nói: "Này các địch thù của ta đã bị thảm bại, ta hãy lên thanh tẩy và tái thiết nơi 

Thánh". 37 Tất cả đạo binh họp lại cùng đi lên núi Sion. 38 Họ thấy Thánh điện hoang tàn và tế đàn uế tục, các 

cửa bị đốt cháy, và trong các tiền đình, cây cối mọc lên như trên rừng, trên núi, các phòng bị phá phách. 39 Và 

họ xé áo, cất tiếng than vãn và rắc tro trên mình.40 Họ sấp mặt xuống đất và thổi loa gióng hiệu và kêu Trời. 

41 Bấy giờ Yuđa ra lịnh cho quân binh chiến đấu với những người ở Thượng đồn, trong khi ông lo thanh 

tẩy Nơi Thánh. 42 Ông lựa những tư tế vô tì, nhiệt tâm với Lề luật; 43 và họ thanh tẩy Nơi Thánh, khuân những 

viên đá của đồ ô uế vất xuống nơi ố nhơ. 

44 Họ bàn xem phải làm gì về tế đàn dâng lễ thượng hiến đã thành uế tục. 45 Và họ đã đi đến quyết định hợp 

lý là phải hủy đi, kẻo phải làm trò biêu nhuốc, một khi dân ngoại đã làm nhơ uế rồi; và họ đã huỷ phá tế 

đàn, 46 và đặt viên đá một nơi thích nghi trên Núi của Nhà, chờ khi nào có tiên tri đến cho lời giải đáp về 

chúng. 47 Họ lấy những viên đá nguyên, chiếu theo luật mà xây tế đàn theo mẫu cũ. 48 Họ tu bổ nơi Thánh và 

bên trong Nhà và thanh tẩy các Tiền đình. 49 Họ làm những đồ Thánh mới và đem trụ đăng, hương án và soạn 

bàn vào cung Thánh. 50 Họ đã huân yên trên tế đàn và thắp đèn trên trụ đăng mà làm rực sáng cung Thánh. 51 Họ 

đặt bánh trên soạn bàn và căng màn trướng. (Thế là) họ đã xong xuôi mọi công việc họ đã định làm. 

52 Ngày hai mươi lăm tháng chín - tức là tháng Kislêu - năm 148, họ dậy sớm 53 và dâng tế lễ chiếu theo 

Luật, trên tế đàn thượng hiến mới, họ đã làm. 54 Ðúng lúc, đúng ngày, dân ngoại đã làm uế tục, thì tế đàn đã 

được khánh thành giữa tiếng ca vãn, với tiếng đàn cầm đàn sắt và chũm chọe. 55 Toàn dân sấp mặt xuống đất 

và thờ lạy chúc tụng Trời, Ðấng đã cho họ được thành công. 56 Họ đã làm lễ cung hiến Tế đàn suốt tám ngày, 

và hân hoan dâng Lễ thượng hiến và tế lễ vật kỳ An, cảm tạ. 



 

 

57 Họ trang hoàng mặt tiền cung Thánh với những triều thiên vàng và những thuẫn nhỏ; họ tu bổ các cửa 

và các phòng và tra cánh cửa các phòng ấy. 58 Thực là một niềm vui khôn xiết cho dân, và sự nhục nhã (gây 

nên) do dân ngoại đã được gột rửa. 59 Yuđa cùng các anh em và toàn thể đại hội Israel quyết định là sẽ mừng 

ngày cung hiến tế đàn đúng thời mỗi năm trong vòng tám ngày kể từ hai mươi lăm tháng Kislêu, trong hân 

hoan mừng rỡ. 

60 Vào thời ấy họ đã xây xung quanh Núi Sion những tường cao, tháo mạnh, để dân ngoại khỏi đến mà chà 

đạp, như chúng đã làm trước đây. 61 Yuđa đặt đội binh canh phòng (Núi Sion). Ông đã củng cố Bet-Xur ngõ 

hầu dân có đồn phòng thủ về phía Iđumêa. 

  



 

 

  

Chinh phạt Iđumêa và Ammon 

1 Xảy ra là khi các dân ngoại xung quanh nghe tin là tế đàn đã được xây lại, thánh điện đã được trùng tu 

như trước kia, thì chúng tức tối lắm. 2 Chúng quyết định diệt dòng giống Yacob sống giữa chúng; và chúng đã 

ra tay tàn sát, và tru diệt. 

3 Yuđa giao chiến với con cái Êsau ở Iđumêa, vùng Akrabattêna, vì chúng bao vây Israel; ông đã đánh 

chúng đại bại, bắt chúng quy phục và cướp lấy chiến lợi phẩm nơi chúng. 4 Ông nhớ lại sự độc ác của con cái 

Baian, chúng là tròng, là bẫy cho dân, thường phục kích dân dọc đường. 5 Ông vây hãm chúng trong các tháp 

của chúng, và đóng quân bao chúng, tuyên bố thần tru và phóng hỏa các tháp làm một với những người ở 

trong. 6 Ðoạn qua đánh con cái Ammon, và đụng phải một toán binh mạnh sức, một dân đông đảo, và Timôthê 

là thủ lãnh của chúng. 7 Ông đã giao chiến với chúng nhiều trận, và chúng đã bị tan rã trước mặt ông; ông đánh 

bại chúng, 8 chiếm (thành) Yazer và các thành phụ thuộc, đoạn trở về Yuđê. 

 Do Thái ở Gaalađ và Galilê lâm nguy 

9 Dân ngoại ở Gaalađ hùa rập với nhau chống lại người Israel sống trong bờ cõi của chúng để làm cỏ họ, 

và họ đã trốn vào đồn Ðathêma. 10 Họ gửi thư cho Yuđa và các anh em ông, mà rằng: "Dân ngoại xung quanh 

chúng tôi hùa rập với nhau chống lại chúng tôi để làm cỏ chúng tôi. 11 Chúng sắp sửa đến tấn công đồn nơi 

chúng tôi trốn ẩn, và Timôthê chỉ huy binh lực của chúng. 12 Vậy bây giờ hãy đến giựt thoát chúng tôi khỏi 

tay chúng, vì đã có nhiều người chúng tôi bị thiệt mạng. 13 Và tất cả anh em chúng ta ở miệt Tôbya đã bị giết, 

chúng đã bắt vợ con họ làm tù cùng (chiếm đoạt) tài sản, và chúng đã hạ sát ở đó chừng một ngàn 

người". 14 Người ta còn đang đọc thư, thì này có những người khác đem tin từ Galilê đến, áo xé rách, báo cáo 

như sau, 15 rằng: "Người ta hùa rập chống lại chúng tôi từ (các thành) Ptôlêmai, Tyrô và Sicôn cho đến Galilê 

của dân dị chủng, để tru diệt chúng tôi!" 16 Khi Yuđa và dân nghe các lời ấy rồi thì họ họp đại hội để bàn tính 

xem phải làm gì cho anh em họ đang lâm quẩn bách và bị quân thù tấn công. 17 Yuđa nói với anh ông là 

Simêon: "Ông hãy lựa quân mà đi giải thoát anh em ông ở Galilê. Còn tôi và Yônatan em tôi, chúng tôi sẽ trẩy 

đi Gaalađitis". 18 Ông để lại ở Yuđê: Yuse con của Zakarya, và Azaryah, thủ lãnh của dân với binh lực còn lại, 

để canh phòng. 19 Và ông ra lịnh cho họ rằng: "Các ông hãy lãnh đạo dân này chứ đừng giao chiến với dân 

ngoại, cho đến khi nào chúng tôi trở về". 20 Ba ngàn quân được chia cho Simêon để đi Galilê, còn Yuđa được 

tám ngàn (để đi) Gaalađitis. 

 Chiến cuộc ở Galilê và Gaalađ 

21 Simon trẩy đi Galilê và giao tranh nhiều trận với dân ngoại, và dân ngoại đã bị áp đảo trước mặt ông. 22 Và 

ông đã truy nã chúng mãi đến cổng thành Ptôlêmai, và dân ngoại đã thiệt mạng lối ba ngàn người, và ông đã 



 

 

thu dọn chiến phẩm nơi chúng. 23 Ông tập trung những người (Do Thái) ở Galilê và Arbatta cùng với vợ con 

họ, và tất cả những gì họ có, mà dẫn về Yuđê, giữa nỗi vui mừng khôn xiết. 

24 Yuđa Macabê và Yônatan, em ông, đã ngang qua (sông) Yorđan, đoạn đi ba ngày đàng trong chốn hẻo 

lánh. 25 Họ đã gặp những người Nabate; những người này đã có hòa khí đón tiếp họ và thuật lại cho họ tất cả 

tình cảnh họ lâm phải ở Gaalađitis, 26 lắm người đã bị giam hãm ở Bôsôra, Bôsor, Alêma, Khaspô, Makeđ, 

Karnain, tất cả đều là những thành kiên cố và lớn lao;27 trong các thành Gaalađitis khác, cũng có những người 

bị giam hãm; và (các địch thủ họ) quyết định ngày mai sẽ tấn công các đồn, lấy đồn và làm cỏ tất cả các người 

ấy một ngày. 

28 Lập tức Yuđa và đạo binh tạt vào sa mạc Bôsôra, và ông đã chiếm được thành, dùng lưỡi gươm giết mọi 

nam nhi, rồi thu dọn chiến phẩm và phóng hỏa thành. 29 Ðoạn ông bỏ đó trẩy đi ban đêm mà tới Ðồn. 30 Xảy 

ra là vào lúc rạng đông, họ ngước mắt lên thì này: một đám dân đông vô số kẻ đang bắc thang, đặt máy để 

đoạt thành và tấn công (những người tỵ nạn). 31 Yuđa thấy là cuộc chiến bắt đầu và tiếng hò trận lên thấu trời 

- tiếng loa, tiếng kêu inh ỏi - 32 và ông bảo quân lực của ông: "Hãy chiến đấu hôm nay vì anh em chúng 

ta!" 33 Ông xuất trận với ba cánh quân tập hậu, và người ta đã thổi loa và hò la lời khẩn nguyện. 34 Ðạo binh 

của Timôthê nhận ra đó chính là Macabê thì chạy trốn khỏi mặt ông. Ông đã đánh chúng đại bại; ngày ấy 

chúng đã thiệt mạng lối tám ngàn người. 35 Rồi ông hướng đến Alêman và tấn công cùng chiếm được thành 

ấy. Ông đã giết nam nhi trong thành và thu dọn chiến phẩm và phóng hỏa thành. 36Bỏ đó, ông đã trẩy đi và 

đánh chiếm (các thành) Khaspô, Makeđ, Bôsor và các thành khác trong vùng Galaađitis. 37 Sau các vụ ấy, 

Timôthê đã chiêu mộ được một đạo quân khác và đóng quân đối diện với Raphôn, bên kia Khe. 38 Yuđa sai 

người đi thám sát trại quân, và họ tin cho ông rằng: "Tất cả các dân ngoại chung quanh ta đã liên kết với nhau 

cạnh ông ấy, thành binh lực rất đông đảo; 39 Timôthê cũng đã thuê người Árập làm quân tiếp viện; họ đang 

đồn trú bên kia Khe, sẵn sàng đến giao chiến với ông". Yuđa ra đón đánh chúng. 40 Timôthê nói với những 

người cai binh lực của ông, lúc Yuđa và đạo binh của ông đã gần tới Khe nước: "Nếu hắn qua phía ta trước, 

ta sẽ không thể chống lại được hắn, vì chắc chắn hắn sẽ thắng được ta: 41 nhưng hắn rụt rè mà đóng bên kia 

sông, ta sẽ qua sông đánh hắn và ta sẽ thắng được hắn". 

42 Khi Yuđa đã đến gần khe nước, ông đặt những thơ lại cai dân dọc theo Khe và lịnh cho họ rằng: "Ðừng 

để một người nào ở lại trong trại, nhưng hết thảy đều phải ra trận". 43 Ông đã qua đánh chúng trước cùng với 

toàn dân theo sau ông; tất cả các dân ngoại đều bị thảm bại trước mặt ông và quăng khí giới mà tẩu thoát vào 

khu vực thánh ở Karnain. 44 Quân Do Thái chiếm được thành và đã phóng hỏa khu vực thánh với tất cả những 

người ở trong. Karnain đã bị phá bình địa. Và từ nay chúng không còn có thể chống cự được trước mặt Yuđa. 

45 Yuđa thâu họp lại tất cả những người Israel ở (vùng) Galaađitis từ bé đến lớn cùng với vợ con họ và tài 

sản, - một đạo binh rất lớn - để về đất Yuđa. 46 Họ đến Êphrôn, đó là một thành lớn, chắn đường đi, và rất kiên 

cố; vả lại vô phương rẽ qua phải hay qua trái, nhưng nhất thiết phải băng qua giữa thành. 47 Dân trong thành 

đóng cổng không cho họ qua và lấy đá chèn cổng.48 Yuđa sai người đến với chúng, với những lời hòa nhã 



 

 

rằng: "Xin để chúng tôi ngang qua đất ông để về xứ sở chúng tôi; sẽ không có ai làm hại các ông; chúng tôi sẽ 

chỉ đi qua như người bộ hành". Nhưng chúng không muốn mở cổng cho các ông. 49 Yuđa ra lịnh rao cho đạo 

binh là ai ở đâu thì cứ giữ vững vị trí mình. 50 Và quân nhân đã xung kích và tấn công thành suốt cả ngày ấy, 

và cả đêm. Và thành đã bị nộp trong tay ông; 51 ông đã dùng lưỡi gươm tru diệt hết mọi nam nhi và hủy phá 

thành tận gốc rồi thu dọn chiến phẩm và đi qua thành, dẵm trên những xác chết.52 Và họ đã băng (sông) Yorđan 

qua bên cánh đồng lớn trước mặt Bethsan. 53 Yuđa lo lắng qui tập những người lết thết sau đuôi, ủy lạo dân 

suốt dọc đường, cho đến khi tới đất Yuđa. 54 Và họ lên núi Sion trong hân hoan vui sướng, và dâng lễ thượng 

hiến vì đã về được an toàn không có người nào trong họ thiệt mạng. 

  

Bại trận tại Yamnia 

55 Trong những ngày Yuđa và Yônatan ở đất Galaađ và Simon anh ông ở Galilê, trước mặt Ptôlêmai, 56 các 

tướng binh Yuse con của Zakarya và Azaryah nghe tin về những chiến công và trận giặc họ đánh; 57 hai người 

mới nói: "Cả ta nữa, ta cũng gây tên tuổi cho mình! Ta hãy đi giao chiến với các dân ngoại xung quanh 

ta". 58 Họ ra lệnh điều động quân thuộc binh lực dưới quyền họ và trẩy đi Yamnia. 59 Gorgias cùng quân binh 

của ông ra khỏi thành nghinh chiến với họ. 60 Yuse và Azaryah bị đánh bại và bị truy nã đến tận bời cõi Yuđê; 

và ngày ấy đã có hai ngàn người dân Israel bị thiệt mạng. 61 thật là một trận đại bại cho dân, bởi vì họ không 

nghe Yuđa và anh em ông, tưởng lập được chiến công. 62 Họ không thuộc dòng giống những người ấy, những 

người được ban ơn để ra tay cứu thoát Israel. 

  

Thắng ở Iđumêa và Philitin 

63 Yuđa người anh tài và các anh em ông rất được hiển vinh trước mặt toàn thể Israel, và tất cả các dân 

ngoại đã nghe biết danh họ. 64 Người ta kéo nhau đến bên họ để hoan hô. 65 Ðoạn Yuđa và anh em ông xuất 

chinh đánh con cái Êsau trong các vùng phía Nam và đã đánh bại Hêbrôn và các thành phụ cận, đập phá các 

đồn lũy và phóng hỏa những tháp xung quanh. 66 Rồi ông nhổ trại vào xứ của một dân dị chủng và ngang qua 

Marisa. 67 Ngày ấy, có những tư tế đã thiệt mạng trong trận vì muốn lập chiến công mà giao chiến một cách 

bất cẩn. 68 Yuđa rẽ phía Azôtô, xứ của dân Philitin và đạp phá các bàn thờ, thiêu hủy các tượng thần của chúng 

và hôi của, thu chiến phẩm nơi các thành, đoạn trở về đất Yuđa.  



 

 

  

Antiôkhô Êpiphanê chết 

1 Vua Antiôkhô đi băng qua các miền thượng du và ông nghe tin là ở Batư, có Êlymai, một thành danh 

tiếng vì của cải bạc vàng; 2 và đền thờ ở đó rất giàu có; trong đền thờ ấy có những màn trướng vàng, áo giáp 

và binh khí Do Thái Alexanđro con của Philip, vua Makêđônia, người đầu tiên đã làm vua dân Hilạp đã để 

lại. 3 Ông đến và tìm cách đoạt thành cướp của; nhưng ông không làm được vì người trong thành biết việc 

ấy. 4 Và họ dấy binh chống cự lại; nên ông đã bỏ trốn, rời khỏi nơi ấy lòng đầy buồn tủi, để trở về Babilon. 5 Có 

nhiều người đến Batư báo tin cho ông là các đạo binh đi đánh xứ Yuđa đã bị bại. 6 Lysias cách riêng đã trẩy 

đi với binh lực hùng mạnh và đã phải tháo lui trước mặt họ. Họ đã được mạnh thế nhờ khí giới, binh lực và 

chiến phẩm vô số mà họ bắt được của các đạo binh họ đã đánh bại. 

7 Họ đã đập phá "đồ ghê tởm" nhà vua đã cho xây trên tế đàn ở Yêrusalem; họ đã rào Thánh điện như xưa 

với những bức tường cao ngất, cũng như Bet-Xur thành của nhà vua. 8 Nghe xong các lời ấy, vua đã thất kinh 

rụng rời; ông đã liệt giường và lâm bịnh vì buồn phiền, bởi sự việc xãy ra như ông đã dự định. 9 Ông ở đó 

nhiều ngày, vì cứ bị dằn vặt bởi một nỗi buồn phiền vô hạn. Ông nghĩ mình sắp chết, 10 ông gọi lại tất cả các 

bạn hữu của ông và nói với họ: "Mắt tôi không chợp ngủ và lòng tôi bại hoại bởi âu lo. 11 Tôi đã nói với lòng 

tôi: sau biết bao quẫn cùng tôi gặp, nỗi bồi hồi tôi đã vùi xuống! Vì tôi là người phúc hậu và được mến chuộng 

suốt thời tôi cầm quyền. 12 Nhưng bây giờ tôi nhớ lại những sự dữ tôi đã gây ở Yêrusalem: Tôi đã lấy tất cả 

các đồ bạc đồ vàng ở đó, vô cớ tôi đã sai binh làm cỏ dân Yuđa. 13 Tôi nhận biết chính vì thế mà đã phải mang 

lấy các tai họa này. Và này tôi, tôi vong mạng trong phiền sầu khôn xiết nơi đất tha phương". 

  

Antiôkhô V lên ngôi 

14 Ông gọi Philip lại, một bạn thân của ông và đặt cai tất cả đế quốc. 15 Và ông trao cho Philip vương miện, 

cầm bào và bửu ấn, với trách nhiệm phải hướng dẫn Antiôkhô con ông, cùng dưỡng dục để lên ngôi (sau 

này). 16 Và vua Antiôkhô đã băng hà ở đó, năm 149. 17 Lysias được tin vua đã chết, thì liền tôn làm vua, 

Antiôkhô con ông, Lysias đã dường dục từ lúc thiếu thời, và gọi tên là Eupator. 

  

Yuđa vây thượng đồn 

18 Quân ở thượng đồn bủa vây Israel xung quanh Nơi Thánh và tìm các gây hấn (với dân) và trợ lực cho 

dân ngoại. 19 Yuđa mưu tính tiêu diệt chúng. Ông họp đại hội toàn dân để vây hãm chúng. 20 Họ đã tập trung 

lại với nhau và bao vây Thượng đồn năm 150. Ông đã đắp ụ công đồn và đặt chiến cụ. 21 Có những người 



 

 

thoát được vòng vây, và ít đứa vô đạo trong Israel hùa rập với Chúng; 22 và chúng đã đến yết kiến vua và nói: 

"Cho đến bao giờ nữa bệ hạ mới tuyên án và báo phục cho anh em tôi? 23 Chúng tôi đã thuận ý làm tôi vương 

phụ ngài và đi theo các điều ngài phán dạy, tuân giữ các giới lịnh của tiểu vương. 24 Nhân vì thế đồng bào của 

chúng tôi đã xử với chúng tôi như người xa lạ; ai trong chúng tôi bị họ khám phá là bị xử tử, còn cơ nghiệp 

của chúng tôi thì bị cướp phá. 25 Họ không chỉ giơ tay trên chúng tôi mà thôi, nhưng trên tất cả bờ cõi của 

ngài. 26 Và này hôm nay họ đã đóng quân hãm Thượng đồn để chiếm lấy; họ đã phòng thủ Thánh điện và Bet-

Xur. 27 Nếu ngài không mau đón ngừa trước, họ sẽ còn làm già hơn, và ngài sẽ không có thể chận nó lại được". 

  

Trận Bet-Zakarya 

28 Vua nghe các lời ấy, thì nổi giận. Ông triệu tập lại tất cả các bạn thân của nhà vua, Các tướng cai binh 

lực và các tướng cai xa mã. 29 Và từ các nơi khác, các đảo trong các biển, những đội lính thuê đến với ông. 30 Số 

binh lực của ông là một trăm ngàn, hai mươi ngàn kỵ mã, và ba mươi hai thót voi trận. 31 Ngang qua Iđumênia, 

chúng đến vây Bet-Xur; chúng giao chiến nhiều ngày và chế tạo máy móc. (Quân Do Thái) đã xuất trận, phóng 

hỏa các máy móc và chiến đấu một cách anh dũng. 

32 Yuđa đã rời bỏ Thượng đồn mà chiếm đóng quân ở Bet-Zakarya, đối diện với doanh trại của vua. 33 Tảng 

sáng, vua dậy và chuyển binh đang hăng hái tiết qua đường đi Bet-Zakarya; binh lực dàn trận và loa chiến rúc 

thổi. 34 Người ta bày huyết nho và dâu cho voi thúc chúng ra trận. 35 Người ta phân phối các thớt voi giữa xác 

quân ngũ. Bên mỗi thớt voi, Người ta dàn một ngàn quân mình mặc áo giáp lưới sắt, đầu đội mũ chiến đồng, 

thêm năm trăm tinh binh kỵ mã dàn bên mỗi thớt voi. 36 Các kỵ mã ấy uyển chuyển đến trước nơi voi phải đến 

và cùng đi theo moi chổ nó đi đến, không bao giờ được xa rời nó. 37 Trên mỗi thớt voi có tháp gỗ chắc chắn 

làm thành chắn, và đai ghì vào mình voi; trên mỗi thớt voi có những người lực lưỡng (tức là) tam binh chiến 

đấu trên mình voi, và một quản tượng. 38 Kỵ binh còn lại, thì nhà vua đặt bên này và bên kia nơi hai sườn đạo 

binh, để quấy nhiễu địch và làm là chắn cho quân ngũ. 

39 Khi mặt trời roi trên khiên mộc vàng và thau, thì núi non cũng phản chiếu và rực lên như đuốc lửa. 40 Một 

phần đạo binh của nhà vua dàn trận trên các chỏm núi, phần khác nơi các chỗ trũng; chúng tiến lên chững 

chàng và lớp lang thứ tự. 41 Nghe tiếng ồn ào của lũ chúng, tiếng chân nện xuống, tiếng binh khí chan chát va 

chạm, ai ai cũng phải rùng mình: quả là một đạo binh lớn lao và hùng mạnh quá sức. 42 Yuđa và đạo binh của 

ông tiến lại để giao chiến; và đạo binh của nhà vua mất sáu trăm người thiệt mạng. 43 Êlêazar Avaran thấy một 

thớt voi phủ giáp phục hoàng vương, nó vượt quá mọi con khác hết thảy, nên ông tưởng là có nhà vua trên 

mình nó. 44 Và ông thí mạng mình để cứu dân ông và gây cho mình tên tuổi muôn đời. 45 Ông cả gan chạy đến 

con voi ấy, ở giữa quân ngũ, chém giết hai bên tả hữu làm người ta tránh hai bên. 46 Ông luồn dưới voi, mà 

đâm nó dưới (bụng) và giết chết nó; và nó đã quị xuống đất đè trên mình ông. Và ông đã chết ở đó. 47 Người 

Do Thái thấy thế mạnh của đế quốc và nhụê khí của binh lực, thì đã rút lui trước mặt chúng. 



 

 

 Bet -Xur đầu hàng - Sion bị vây 

48 Quân binh của nhà vua tiến lên Yêrusalem đánh họ, và nhà vua đóng quân đánh Yuđê và Núi Sion. 49 Vua 

kết hòa với những người ở Bet-Xur và họ đã triệt thoát khỏi thành, bởi họ không còn lương thực để có thể chịu 

vây hãm được trong thành; là vì nó là năm Hưu lễ cho đất đai. 50 Nhà vua chiếm lấy Bet-Xur và đặt quân đồn 

trú để canh giữ. 51 Nhà vua đóng quân lâu ngày trước Thánh điện và đặt ở đó những ụ công đồn, chiến cụ, máy 

phóng lửa, phóng đá, nỏ phóng tên bắn, ná bắn đá. 52 (Do Thái trong thành) cũng tạo chiến cụ để chống lại 

chiến cụ của chúng, và đã chiến đấu nhiều ngày. 

53 Nhưng lương thực không có trong kho lẫm vì là năm thứ bảy, và những người đã được cứu thoát nạn từ 

các dân ngoại về Yêrusalem đã ăn hết những đồ dự trữ còn lại. 54 Trong Nơi Thánh còn lại một số ít người, vì 

nạn đói hoành hành trên họ đã phân tán ai về quê mình. 

  

Tự do tôn giáo 

55 Lysias nghe tin là Philip - người mà vua Antiôkhô, khi còn sống đã đặt lên để dưỡng dục Antiôkhô con 

ông để làm vua (sau này) - 56 đã từ Batư và Mêđi trở về; - và với ông, có cả binh lực đã xuất chinh với vua - 

và lăm le đoạt lấy việc nước. 57 (Lysias) cấp tốc quyết định khởi hành. Ông nói với vua và các tướng lãnh cai 

binh lực và các nhân vật khác: "Mỗi ngày ta càng suy giảm, lương thực thì ta có ít, chỗ ta đóng quân công hãm 

thì lại kiên cố; vả lại ta phải gánh vác việc của đế quốc. 58 Vậy ta hãy bắt tay với những người ấy và hãy làm 

hòa với họ và tất cả dân tộc họ. 59 Ta hãy cho phép họ đi theo luật lệ của họ như trước kia; chính vì luật lệ của 

họ, ta đã bải bỏ mà họ đã phẩn uất và làm tất cả các điều này". 60 Lời lẽ ấy đã được vua và các tướng lãnh tán 

thành và sai đi giảng hòa với họ và họ đã chấp nhận. 61 Vua và các tướng lãnh đã đoan thệ với họ; vì thế, họ 

đã ra khỏi đồn. 62 Vua đã vào Núi Sion và khi thấy đồn lũy tại nơi ấy; ông đã lỗi lời đã thề và đã truyền lịnh 

phải đập phá tường xung quanh. 63 Ðoạn ông vội vã ra đi và trở về Antiôkia, và gặp thấy Philip bá chủ kinh 

đô; ông đã giao chiến với Philip và dùng võ lực chiếm lại thành. 

  



 

 

  

Ðêmêtrius làm vua 

1 Năm 151, Ðêmêtrius con của Sêleukus ra khỏi Rôma và lên thuyền với dăm ba người đến một thành 

duyên hải và đã xưng vương ở đó. 2 Xảy ra là trong khi ông tiến vào hoàng triều của tổ tiên ông, thì binh lực 

bắt lấy Antiôkhô và Lysias mà điệu đến cho ông. 3 Biết việc xảy ra, ông nói: "Ðừng để ta thấy mặt 

chúng!" 4 Binh lực đã giết họ, và Ðêmêtrius lên ngự ngai vương quyền của ông. 5 Tất cả những người bất 

lương vô đạo đến gặp ông, có Alkimos hướng dẫn, người có tham vọng làm thượng tế. 6 Chúng cáo tội dân 

với nhà vua rằng: "Yuđa và các anh em hắn giết hạ các thân hữu ngài và đánh chúng tôi bạt xứ. 7 Vậy bây giờ 

xin ngài sai một người nào tin cậy đi xem cho tường, sự tàn phá hắn đã gây cho chúng tôi và cho tỉnh của nhà 

vua; rồi trừng trị chúng và tất cả những ai trợ giúp chúng". 

8 Vua chọn Bakkhiđes trong hàng thân hữu của vua, chúa cai vùng Bên-Kia-Sông, một đại thần trong nước 

và trung tín với nhà vua; 9 vua sai ông ấy đi cùng với Alkimos người vô đạo mà vua đã đặt lên chức thượng tế 

và truyền cho ông phải hành tội con cái Israel. 10 Chúng đã khởi hành và đến với binh lực đông đảo trong đất 

Yuđa. Chúng sai sứ giả đến với Yuđa và anh em ông với những lời ôn hòa phỉnh phờ. 11 Nhưng các người này 

không màng theo lời lẽ của chúng, vì chúng đã đến với binh lực đông đảo. 12 Hội đồng các ký lục về tựu lại 

bên Alkimos và Bakkhiđes để giải quyết sao cho công bằng. 13 Các Assiđi là những người hầu hết trong làng 

con cái Israel đã cầu hòa với chúng, 14 vì họ nói: "Chính một nhân vật tư tế thuộc dòng giống Aharôn đến với 

binh lực: Ông sẽ không làm hại ta". 15 Ông nói với họ những lời ôn hòa và thề với họ rằng: "Chúng tôi không 

tìm cách hại các ông và thân hữu các ông đâu". 16 Họ đã tin vào ông; nhưng đã bắt lấy sáu mươi người trong 

họ mà giết đi trong một ngày, chiếu theo lời đã chép: "17 Xác các thánh của người và máu họ, chúng đã đổ 

xung quanh Yêrusalem, và không người chôn cất họ". 18 Kinh hãi và run sợ xâm nhập toàn dân, vì người ta 

nói: "Chúng không có chút gì là tín thành, chính trực, vì chúng đã vi phạm điều ước và lời chúng đã thề". 

19 Bakkhiđes rời khỏi Yêrusalem và đem đóng quân ở Bet-Zaith; ông sai đi bắt nhiều người đã qui thuận 

với ông và ít nhiều người trong dân, và đã hạ sát (mà quăng) vào giếng nước lớn;20 đoạn ông trao tỉnh hạt cho 

Alkimos và để lại cho hắn binh lực để chống đở hắn; rồi ông hồi kinh. 21 Alkimos chiến đấu cho chức thượng 

tế của hắn. 22 Và tất cả những kẻ làm rối loạn trong dân về phe với hắn và lộng quyền trên xứ Yuđa và gây 

họa lớn trong Israel. 23 Yuđa thấy tất cả sự dữ Alkimos và bè lũ đã làm giữa con cái Israel, còn quá hơn là dân 

ngoại, 24 ông rảo khắp bờ cõi Yuđê và xung quanh và rửa hận trên những người đã qui thuận, không để chúng 

lai vãng về vùng quê. 25 Khi Alkimos thấy Yuđa và những người phe ông đã lên mạnh thế và biết mình không 

thể chống lại nỗi thì hắn về chầu vua và cáo tội họ những điều ác độc. 

 Nikanor và trận Kapharsalama 



 

 

26 Vua sai Nikanor, một trong các tướng thuộc hàng các tôn ông, nhưng đố kỵ và thù địch với Israel, và 

truyền lịnh cho ông phải trừ tiệt dân. 27 Nikanor đến Yêrusalem với nhiều quân binh và sai người đến Yuđa và 

anh em ông, với những lời ồn hòa phỉnh gạt, mà rằng: "28 Làm sao đừng có chuyện tranh đấu giữa tôi và các 

ông; tôi sẽ đến với một ít người để giáp mặt các ông, một cách ôn hòa". 29 Hắn đến gặp Yuđa; họ chào hỏi và 

vấn an nhau. Nhưng địch đã sẵn sàng bắt cóc Yuđa. 30 Yuđa hay được sự thế, là hắn đã có mưu gian đến gặp 

ông; ông kinh hãi bỏ đi và không còn muốn giáp mặt hắn lại nữa. 31 Nikanor biết ý định của mình đã bại lộ; 

và hắn xuất trận nghinh chiến với Yuđa ở Kapharsalama. 32 Phía Nikanor có chừng năm trăm người thiệt mạng, 

còn lại chúng chạy trốn vào thành Ðavit. 

  

Ðền thờ bị đe dọa 

33 Sau các biến sự ấy, Nikanor lên núi Sion; có ít tư tế và kỳ mục của dân ra khỏi Nơi Thánh, chào và vấn 

an hắn cùng chỉ cho hắn thấy lễ thượng hiến dâng tiến để cầu nguyện cho vua. 34Nhưng hắn chế diễu và nhạo 

cười họ, làm uế nhơ họ và văng ra những lời kiêu mạn. 35 Hắn tức tối mà thề rằng: "Lần này nếu không nộp 

Yuđa và đạo binh của nó trong tay ta, thì khi ta an toàn trở về lại, ta sẽ đốt nhà này!" Rồi hắn đùng đùng nỗi 

giận đi ra. 36 Các tư tế đi vào; họ dừng trước lê đàn và Cung thánh mà khóc lóc và nói: "37 Chính Người đã 

chọn Nhà này, để cho Danh Người được kêu khấn trên Nhà ấy, để làm nhà khẩn nguyện và cầu xin cho dân 

Người. 38 Xin hãy báo phục trên con người ấy và trên đạo binh của nó, cho chúng nó chết gươm đâm. Xin hãy 

nhớ đến những lời lộng ngôn của chúng và đừng dung chúng lâu nữa". 

  

Nikanor ở Ađasar 

39 Nikanor ra khỏi Yêrusalem và đóng quân ở Bet-Khôrôn; và có đạo quân từ Syri đến hiệp lực với 

hắn. 40 Còn Yuđa thì đóng quân ở Ađasa với ba ngàn người. Yuđa cầu nguyện và nói: "41 Khi những người 

của vua lộng ngôn, thì thần sứ của Người đã xuất hiện và đánh giết một trăm tám mươi lăm ngàn người của 

chúng. 42 Cũng vậy xin Người chà đạp đạo binh kia trước mặt chúng tôi hôm nay, cho mọi người khác nhận 

biết là hắn đã nói lời chẳng lành trên Nơi Thánh của Người; xin hãy xét xử nó chiếu theo lòng độc ác của nó!" 

43 Hai đạo binh đã giao chiến ngày 13 tháng Ađar; và đạo binh của Nikanor bị đè bẹp, và chính hắn đã tử 

trận trước tiên. 44 Khi đạo binh của Nikanor thấy hắn đã bổ nhào, thì chúng đã quăng khí giới mà tẩu 

thoát. 45 (Quân của Yuđa) đã đuổi theo chúng một ngày đàng, từ Ađasa đến đường Gazara; họ cho thổi loa 

gióng hiệu theo sau chúng. 46 Từ các làng mạc Yuđê xung quanh, người ta đổ ra bao vây chúng; và chúng phải 

quay lại lũ này trên lũ khác; và chúng đã thiệt mạng, gươm đâm hết thảy, không còn sót lại một người 

nào. 47 Người ta thu dọn chiến phẩm và của hôi, cùng thủ cấp của Nikanor với tay phải hắn đã kiêu mạn giơ 

lên; người ta đem bêu lên thành Yêrusalem. 48 Dân rất đỗi hân hoan và mừng ngày ấy như ngày vui lớn. 49 Và 

người ta quyết định hằng năm sẽ mừng ngày ấy vào mười ba tháng Ađar. 50 Xứ Yuđa đã được yên hàn ít ngày. 



 

 

  

Ca tụng Người Rôma 

1 Yuđa nghe danh đồn về người Rôma: họ là những tay hùng binh, họ tỏ ra thân thiện với tất cả những ai 

muốn về phe họ; với những người đến với họ, họ sẵn sàng kết tình hữu nghị; 2 họ là những tay hùng binh. 

Người ta thuật lại những trận giặc của họ, những chiến công họ lập được nơi dân Galat, mà họ đã bá chủ được 

và bắt phải triều cống, 3 và tất cả những điều họ đã làm trong vùng Tâybannha để chiếm đoạt lấy những mỏ 

vàng mỏ bạc ở đó; 4 họ đã bá chủ được toàn xứ nhờ mưu lược và kiên tâm - dẫu rằng xứ ấy cách họ xa lắm - 

và cả những vua ở mút cùng trái đất tới đánh họ, để rồi bị họ đè bẹp và đánh cho đại bại; còn những vua khác 

thì phải triều cống cho họ hàng năm. 5 Philip và Persê vua Kittim và những người đã dấy lên chống lại họ, họ 

đều chiến thắng đè bẹp và bắt hàng phục. 6 Antiôkhô Cả, vua Á châu tiến đánh họ với một trăm hai mươi thớt 

voi, cùng với kỵ binh, xe trận và binh lực nhiều vô kể cũng đã bị họ đè bẹp. 7 Họ đã bắt sống được ông và đã 

buộc ông và những người kế vị sau ông phải nộp triều cống nặng, trao con tin và nhượng 8 xứ Ấn độ, Mêđi, 

Lyđia và một số những tỉnh tốt nhất của các vua ấy. Chiếm lĩnh rồi, họ đã làm quà cho vua Êumênes. 9 Người 

Hylạp định ý đến làm cỏ họ. 10 Nhưng việc ấy họ đã biết được và họ chỉ sai một ông tướng đi đánh chúng và 

họ đã chiến đấu với chúng, và lắm người của chúng đã tử thương thiệt mạng; họ đã bắt vợ con chúng làm tù, 

họ đã hôi của, đô hộ cả xứ, đập phá đồn lũy và bắt chúng làm nô lệ cho đến ngày nay. 11 Các nước, các đảo 

khác, những dân đã có lần chống lại họ, họ đều tàn phá và bắt làm tôi. 

12 Còn đối với thân hữu và những ai nương tựa vào họ, họ đã giữ vững tình hữu nghị. Họ đã bắt hàng phục 

các vua gần xa; và tất cả những ai nghe biết danh họ, thì đều phải sợ. 13 Ai họ muốn tiếp viện và cho làm vua 

thì được làm vua; trái lại họ muốn truất phế ai cũng được. Họ đã nên rất mực cao sang. 14 Mặc dầu như thế, 

không ai trong họ đã tự đội lấy vương miện hay mặc lấy áo cẩm bào, ôm mộng trịch thượng. 15 Họ có một 

Nghị viện, và hằng ngày ba trăm hai mươi người luôn luôn bàn bạc việc dân để mưu duy trì lương chính. 16 Mỗi 

năm họ ủy thác cho một người độc nhất lãnh quyền trên họ và việc bá chủ toàn lãnh thổ của họ; mọi người 

đều phải vâng phục một người ấy; và giữa họ không hề có ghen tương đố kỵ. 

  

Kết ước với Rôma 

17 Yuđa chọn Êupôlêmô, con của Yoan, họ Akkos, và Yasôn, con của Êlêazar mà sai đi Rôma để kết tình 

hữu nghị và minh ước với họ, 18 mong rằng họ cất cho cái ách đè trên dân, một khi họ nhận thấy cảnh nô lệ 

vương quyền Hylạp đặt trên Israel. 19 Sứ giả đi Rôma; hành trình rất lâu lắc. Và họ đã vào Nghị viện và cất 

tiếng: "20 Yuđa Macabê và các anh em cùng toàn thể dân chúng Do Thái sai chúng tôi đến với các ông để kết 

minh ước và hòa ước các ông và xin ghi chúng tôi vào sổ đồng minh và thân hữu của các ông". 21 Việc đó đã 



 

 

được người Rôma hoan nghênh. 22 Và đây là bản sao lục bức thư người ta đã khắc trên bản đồng, và đã gửi 

đến Yêrusalem, để làm vi bằng nơi (dân Israel) cho hòa ước và minh ước. 

"23 Hạnh phúc vĩnh tồn cho người Rôma và cho dân Do Thái, dưới nước và trên bộ! Ước gì xa đi khỏi họ, 

can qua và thù địch! 24 Nếu Rôma hay một đồng minh nào trong toàn chủ quyền của dân Rôma lâm chiến 

trước, 25 dân tộc Do Thái sẽ tận tình trợ chiến, theo như thời thế đòi hỏi. 26 Họ sẽ không cho, không cấp lúa, 

khí giới, bạc tiền, thuyền bè cho đối phương - Rôma đã quyết nghị như thế. - Họ sẽ giữ các khoản phải giữ, 

dẫu không được gì đáp lại. 27 Cũng vậy, nếu dân tộc Do Thái lâm chiến trước, người Rôma sẽ hết lòng trợ 

chiến, theo như thời thế đòi hỏi, 28và không cấp cho đối phương lúa, khí giới, bạc tiền, thuyền bè - Rôma đã 

quyết nghị như thế. - Họ sẽ giữ các khoản phải giữ này và không chút manh tâm. 29 Theo các điều khoản này, 

người Rôma đã ký kết với dân Do Thái. 30 Nhưng nếu sau đó, hai bên muốn thêm hay bớt điều gì họ có thể 

làm tùy ý, và điều thêm hay bớt cũng phải có hiệu lực. 

"31 Còn về những tai họa vua Ðêmêtrius đã gây cho (người Do Thái), chúng tôi đã viết cho ông thế này: 

Tại sao ngài đè nặng ách trên dân Do Thái thân hữu và đồng minh của chúng tôi. 32Vậy nếu họ còn phải tố cáo 

ngài, chúng tôi sẽ bênh đỡ quyền lợi của họ và tuyên chiến với ngài dưới nước và trên bộ". 

  



 

 

  

Yuđa Macabê tử trận 

1 Ðêmêtrius nghe tin Nikanor đã tử trận cùng với binh lực của hắn, thì lại sai Bakkhiđes và Alkimos đi qua 

đất Yuđa lần nữa; có cánh quân hữu cùng đi với họ. 2 Họ theo đường tới Galilê và hạ trại đánh Maisalôt, gần 

Arbêli; chiếm được thành, họ giết mất nhiều mạng người. 3 Tháng thứ nhất, năm 152, họ hạ trại ở Yêrusalem. 

4 Rồi họ rỡ trại đi đến Bêerzeth với hai mươi ngàn quân và hai ngàn kỵ binh. 5 Yuđa đã hạ trại ở Êlêasa và 

ở với ông có ba ngàn quân tinh nhuệ. 6 Họ thấy đoàn lũ của binh lực địch đông đảo mà kinh sợ quá đỗi; và 

nhiều người bỏ trại chuồn mất, chỉ còn sót lại có tám trăm người. 7 Yuđa thấy trại quân mình tan rã và trận 

chiến lại gần kề, thì lòng ông rụng rời, bởi không còn thì giờ thâu nạp quân lại; 8 bại họai, ông nói với những 

người còn sót lại: "Ðứng dậy, ta lên đánh địch thù của ta, thảng hoặc ta có thể chiến đấu với chúng". 9 Họ cố 

can ngăn ông mà rằng: "Bây giờ ta không thể làm gì hơn là trốn thoát mạng, rồi ta hãy trở lại cùng với anh em 

ta mà chiến đấu với chúng: chúng ta ít quá!" 10 Yuđa nói: "Ðiều quái gở nếu tôi lại làm như thế, là chạy trốn 

chúng! Nếu giờ của ta đã đến gần, thì hãy chết vì anh em ta, chứ đừng lưu lại gì thiệt đến vinh giá của ta". 

11 Ðịch quân xuất trại, và quân của Yuđa đứng dừng đón chúng. Kỵ binh (của chúng) chia làm hai toán, 

những thiện xạ bắn ná bắn nỏ đi trước binh lực; đạo tiền phong đều gồm những tay thiện chiến. 12 Bakkhiđes 

ở cánh quân bên hữu. Quân ngũ hai bên song song tiến lại gần; người ta thổi loa; cả phe của Yuđa cũng rúc 

loa. 13 Ðất động vì tiếng rầm rộ của đạo binh, và trận chiến đã giao tranh từ tảng sáng mãi đến chiều. 

14 Yuđa thấy Bakkhiđes và nòng cốt của đạo binh địch ở bên hữu; tất cả những tâm hồn đại đảm liền ùa tới 

theo ông, 15 và cánh hữu quân họ bị đẩy lui, Yuđa đuổi theo cho đến Azara. 16Cánh tả thấy cánh hữu bị đuổi 

lui, thì chúng quay hướng theo chân Yuđa và những người đi với ông mà đánh tập hậu. 17 Trận chiến nên ác 

liệt và lắm người của cả hai bên bị tử thương thiệt mạng. 18 Yuđa cũng đã thiệt mạng, còn tàn quân thì chạy 

trốn. 

19 Yônatan và Simon cất xác Yuđa anh em của họ và đã tống táng trong mộ của tổ tiên họ ở Môđin. 20 Toàn 

thể Israel đã khóc ông và làm tang ông trọng thể cùng than khóc ông nhiều ngày và nói: "21 Làm sao đã ngã, 

anh hùng của Israel?" 22 Còn các việc khác của Yuđa, các trận giặc, các chiến công ông đã lập được, các việc 

lớn lao của ông (đây) không viết lại: vì quá nhiều. 

IV. YÔNATAN THỐNG LÃNH DO THÁI VÀ LÀM TƯ TẾ (160 -143 TRƯỚC C.N) 

 Phe thân Hi Lạp mạnh thế - Yônatan được bầu chấp sự thay Yuđa 

23 Xảy ra là sau khi Yuđa chết rồi, thì quân tặc tử ngốc đầu nơi mọi xó trong Israel, và tất cả những phường 

tác quái chổi dậy. 24 Trong những ngày ấy xảy có nạn đói rất trầm trọng và cả xứ đã qui thuận 



 

 

chúng. 25 Bakkhiđes chọn những đứa vô đạo và đặt làm chúa trên xứ. 26 Chúng truy nã lùng bắt các bạn hữu 

của Yuđa mà dẫn tới Bakkhiđes; ông này trừng trị và nhạo cười họ. 27 Thật là một cơn quẫn bách lớn trong 

Israel, như chưa từng xảy ra từ ngày không còn thấy tiên tri xuất hiện cho họ. 

28 Bấy giờ tất cả các bạn hữu Yuđa quây tụ lại mà nói với Yônatan: "29 Từ ngày anh ông là Yuđa quá vãng, 

đã không có người nào sánh được với ông ấy để xuất chinh đánh với địch thù, với Bakkhiđes cùng với những 

kẻ thù ghét dân tộc ta. 30 Vậy nay chúng tôi xin chọn ông thay ông ấy để từ ngày hôm nay ông làm tướng, vị 

chỉ đạo của chúng tôi, giao tranh trận chiến của chúng tôi". 31 Yônatan ngay lúc ấy đã chịu lấy quyền thống 

lãnh và đứng lên thay Yuđa anh ông. 

  

Sa mạc Tơqoa - Vụ đổ máu gần Mađaka 

32 Bakkhiđes biết được thì truy lùng để giết ông. 33 Biết được Yônatan và Simon anh ông cùng tất cả những 

người đi với ông trốn vào sa mạc Tơqoa và hạ trại ở gần nước hố Asphar. - 34Bakkhiđes biết được vào ngày 

Hưu lễ và ông cùng tất cả quân binh đến Bên-kia-sông Yorđan - 

35 Yônatan sai em, người lãnh đạo đoàn quân, đi xin những người thân hữu Nabatê cho phép tạm gởi nơi 

chúng, số hành lý quá nhiều của họ. 36 Nhưng con cái Yambri, những người thuộc Mađaba ra đánh cướp và 

bắt Yoan cùng tất cả những gì ông có mà đem đi mất. 37 Sau các biến cố ấy, người ta tin cho Yônatan và Simon 

anh ông là con cái Yambri cử hành đám cưới đại thể và từ Nađabat chúng rước dâu trọng thể con gái một vị 

thân hào lớn của dân Canaan. 38 Họ nhớ lại vụ đổ máu Yoan người em của họ, và họ lên núp một chổ ẩn khuất 

trên núi. 39 Ngước mắt lên họ nhìn, thì này có tiếng ồn ào, rồi nhiều đồ hành trang, tân lang, cùng với các bạn 

hữu và các anh em bà con ra nghinh đón chúng với trống kèn đàn địch và nhiều khí giới. 40 Từ ở phục kích 

(người Do Thái) xông tới trên chúng mà chém giết, nhiều người bị tử thương, còn những người khác thì trốn 

lên núi; đoạn họ thu dọn lấy chiến phẩm. 41 Và đám cưới đã trở thành đám tang, tiếng hòa nhạc của chúng đã 

trở thành tiếng kêu ai oán. 42 Rửa hận báo thù cho máu em họ xong, họ lại quay về truông sông Yorđan. 

  

Qua sông Yorđan 

43 Bakkhiđes nghe tin thì đến tận bờ (sông) Yorđan với binh lực hùng hậu vào một ngày Hữu lễ. 44 Yônatan 

mới bảo những người ở bên sông: "Trỗi dậy, ta hãy giao chiến để thoát mạng! Vì nay không phải như bữa qua 

bữa kia; 45 và này giặc đánh đằng trước ta, sau lưng ta, còn hai bên thì có nước sông Yorđan, truông sình, bụi 

rậm, không còn chỗ nào mà tránh né. 46 Vậy bây giờ hãy kêu lên Trời để được thoát tay địch thù chúng 

ta". 47 Trận chiến đã diễn ra, Yônatan giơ tay đánh Bakkhiđes, ông này giật lùi tránh được. 48 Yônatan và 

những người đi với ông nhảy ùm xuống (sông) Yorđan và bơi qua bờ bên kia; (phe địch) đã không vượt qua 

sông đuổi theo họ. 49 Phía Bakkhiđes ngày ấy đã thiệt mất lối một ngàn người. 

 Bakkhiđes lo việc phòng thủ - Alkimos chết 



 

 

50 Bakkhiđes trở về Yêrusalem, và cho xây những thành có phòng thủ ở Yuđê: đồn lũy ở Yêrikhô, Emmau, 

Bet-Khôrôn, Bêthel, Tamnatha, Pharathon, Têphôn, với những tường cao, cổng và then chốt, 51 và đặt quân 

canh trong mỗi thành ấy để gây cừu địch với Israel. 52 Ông đã tăng các thành Bet-Xur, Gazara, và Thượng 

đồn, đặt quân binh và những kho tích trữ lương thực, 53và bắt con cái những đầu mục trong vùng làm con tin 

và giam giữ chúng ở Thượng đồn tại Yêrusalem. 

54 Năm 152, tháng hai, Alkimos truyền phá tường ở Tiền đình bên trong nơi Thánh, (như vậy) là ông đã 

đập phá công trình của các tiên tri, ông bắt đầu phá. 55 Vào lúc ấy, Alkimos ngã bịnh, và công việc ông làm đã 

bị đình chỉ; ông bị cấm khẩu bất toại, không thể nói một lời và trối trăn gì cho gia đình ông. 56 Và Alkimos đã 

đau đớn dữ dằn mà chết trong thời ấy. 57Bakkhiđes thấy Alkimos đã chết thì hồi kinh chầu vua, và xứ Yuđa 

đã được yên hàn hai năm. 

  

Vây Bet-Basi 

58 Tất cả những đứa lương bàn bạc cùng nhau mà rằng: "Này Yônatan và những người phe hắn đang yên 

hàn, chắc dạ. Vậy bây giờ ta sẽ mời Bakkhiđes đến và ông ấy tóm cổ chúng cả bọn nội một đêm". 59 Chúng 

đã trẩy đi và mưu tính với ông. 60 Bakkhiđes đã động binh mà đến với binh lực đông đảo và gởi mật thư cho 

các đồng minh của ông ở Yuđê phải bắt lấy Yônatan và những người phe ông. Nhưng chúng không thể làm 

được vì ý định chúng bị bại lộ. 61 Ngược lại (phe Yônatan) đã bắt năm mươi người trong hạng đàn anh trong 

vùng đã chủ mưu tội ác kia mà giết đi. 

62 Yônatan, Simon và phe ông rút lui vào Bet-Basi, trong sa mạc, xây dựng lại những gì đã bị tàn phá và 

củng cố thêm. 63 Biết được, Bakkhiđes thu thập toàn quân và báo tin cho những người thuộc Yuđê; 64 đến nơi, 

ông hạ trại quanh Bet-Basi. Ông đã đánh thành nhiều ngày và đặt chiến cụ. 65 Yônatan để anh là Simon lại 

trong thành, còn ông thì lẻn ra ngoài vùng rồi về lại với một số quân. 66 Ông đánh bại Ôđômêra, các anh em 

của hắn, và con cái Phasirôn trong các liều trại của chúng; rồi chúng cũng bắt đầu (phụ lực) đánh giúp và kéo 

binh lực cùng lên. 67 Bấy giờ Simon cùng thuộc hạ ra khỏi thành và phóng hỏa các chiến cụ, 68 và giao chiến 

với Bakkhiđes; Bakkhiđes bị họ đánh bại, và lâm vào thế rất bí, vì mưu định của ông, sách lược của ông đều 

ra hư luống. 69 Ông đùng đùng nổi giận với những quân bất lương đã chủ mưu mời ông đến trong vùng; ông 

giết nhiều người trong bọn chúng rồi quyết định lui về xứ sở. 70 Yônatan biết được thì sai sứ giả đến nghị hòa 

với ông và xin ông trao trả cho họ tù binh. 71 Ông đã chấp nhận và làm theo lời Yônatan cùng thề với Yônatan 

là ông sẽ không còn tìm hại Yônatan nữa trong mọi ngày đời ông. 72 Ông đã trả lại cho Yônatan tù binh đã bắt 

được trong đất Yuđa, rồi ông quay về xứ sở; ông đã không còn trở lại bờ cõi của họ nữa. 73 Can qua đã lặng 

trong Israel và Yônatan trấn ngụ ở Makhmas. Và Yônatan bắt đầu làm thẩm phán trên dân và diệt phường vô 

đạo khỏi Israel. 

  



 

 

  

Alexanđro Balas Yônatan làm Thượng tế 

1 Năm 160, Alêxanđrô Êpiphanê con của Antiôkhô đổ bộ chiếm Ptôlêmai. Người ta tiếp đón ông và ông đã 

lên làm vua ở đó. 2 Nghe tin, vua Ðêmêtrius thu thập binh lực rất nhiều và xuất chinh nghinh chiến với 

ông. 3 Ðêmêtrius sai đem thư cho Yônatan với những lời ôn hòa hứa sẽ nâng cao chức vị, 4 vì ông nói: "Ta 

phải mau kết hòa với chúng trước khi Yônatan kết hòa với Alêxanđrô chống lại ta, 5 vì hắn sẽ nhớ lại tất cả 

những sự dữ ta đã gieo rắc cho chính mình hắn cùng anh em và dân tộc hắn". 6 Và ông đã ban phép cho 

Yônatan chiêu binh, chế tạo vũ khí, và làm đồng minh của ông; ông truyền phải trao trả cho Yônatan những 

con tin cầm giữ trong Thượng đồn. 

7 Yônatan liền tới Yêrusalem và đọc thư trước mặt toàn dân cũng như trước những người ở trong Thượng 

đồn. 8 Những người này thất kinh khi nghe tin là vua đã ban phép cho ông được chiêu binh. 9 Quân ở Thượng 

đồn đã trao trả con tin cho Yônatan, và ông đã cho chúng về với cha mẹ. 10 Yônatan đã về ở Yêrusalem và 

khởi công tái thiết và tu bổ thành. 11 Ông truyền cho những người đốc xuất công việc lo xây tường và vòng 

đai quanh núi Sion bằng đá đẽo để bố phòng, và họ đã làm như thế. 12 Những người dị chủng trấn đóng các 

đồn lũy Bakkhiđes đã xây bấy giờ chạy trốn, 13 mỗi người bỏ vị trí mà lui về sứ sở. 14 Chỉ có ở Bet-Xur là còn 

sót lại những kẻ đã bỏ lề luật và giới lịnh, vì đó là nơi ẩn trú của chúng. 

15 Vua Alexanđrô nghe biết những lời hứa hẹn Ðêmêtrius đã sai đến cho Yônatan. Và người ta đã thuật lại 

cho ông, những trận giặc, những chiến công (Yônatan) và anh em ông đã lập được, cùng những gian lao họ đã 

chịu, 16 nhà vua mới nói: "Ta kiếm đâu ra được một người như thế? Bây giờ ta phải thu phục ông ấy làm thân 

hữu và làm đồng minh mới được". 17 Vua đã biên thư gửi đến ông lời lẽ như sau: "18 Vua Alêxanđrô gửi lời 

chào đại huynh Yônatan. 19 Ta đã nghe biết nhà ngươi là người anh tài dũng cảm, đáng làm thân hữu của 

ta. 20 Nay ta đặt nhà ngươi làm thượng tế của dân tộc nhà ngươi kể từ hôm nay và được gọi là thân hữu của 

hoàng đế - vua cũng sai đem đến cho ông áo cẩm điều và triều thiên vàng - ngõ hầu nhà ngươi cũng tâm đồng 

ý hợp với ta và giữ trọn tình nghĩa với ta". 

21 Yônatan đã mặc thánh phục tháng bảy năm 160, ngày lễ Nhà Tạm. Và ông đã chiêu binh và chế tạo nhiều 

vũ khí. 

  

Thư của Ðêmêtrius cho dân Do thái 

22 Ðêmêtrius nghe biết sự thế như vậy thì phật ý và nói: "23 Chúng ta đã làm gì để Alexanđrô dụ đoạt được 

trước ta, tình thân hữu của dân Do Thái, để làm nương tựa cho mình? 24 Ta cũng sẽ biên thư cho họ với những 



 

 

lời ủy lạo, hứa chức cao bổng hậu, để chúng cũng phò giúp ta". 25 Ông đã gửi thư đến cho họ, lời lẽ thế này: 

"Vua Ðêmêtrius gửi lời chào dân tộc Do Thái. 26 Các người đã giữ các khoản ước đối với ta, đã kiên trì trong 

tình hữu nghị mà không xích lại gần lũ địch của ta. Ta nghe biết và lấy làm mừng. 27 Nay các người hãy cứ 

kiên trì giữ tín với ta và ta sẽ lấy ân lộc đền đáp cách các ngươi cư xử với ta. 28 Ta sẽ gia miễn nhiều, ta sẽ thi 

ân. 29 Từ nay, Ta tha cho các người và miễn cho mọi người Do Thái khỏi triều cống, khỏi thuế muối, khỏi 

dâng triều thiên; 30 và bạc trị giá cho một phần ba hoa lợi ruộng đất, cho một nửa trái trăng cây cối, thường ta 

có quyền đánh thuế, từ ngày hôm nay và về sau, ta miễn không đánh thuế ấy trên đất Yuđa và ba hạt tách khỏi 

Samari và Galilê để thêm cho (đất Yuđa) kể từ ngày hôm nay và mãi mãi về sau này. 31 Yêrusalem hãy (được 

công nhận) là thánh, và được miễn trừ trong cả ranh giới, có quyền thu thập phân và thuế má. 32 Ta cũng từ bỏ 

quyền lợi của ta trên Thượng đồn ở Yêrusalem, và ta ban cho thượng tế, để thượng tế cho đóng ở đó những ai 

ngài chọn để canh giữ lấy. 33 Mọi người Do Thái bị bắt làm tù binh xa đất Yuđa tới bất cứ nơi nào trong toàn 

đế quốc ta, ta tha cho được tự do, không tiền chuộc; và mọi người phải được miễn thuế đánh trên trên vật của 

họ. 34 Tất cả những lễ bái, các ngày Hưu lễ, ngày sóc, các khánh nhật, và ba ngày trước lễ bái, và ba ngày sau 

lễ bái, hết thảy hãy là những ngày miễn trừ, tha nợ cho mọi người Do Thái trong đế quốc ta. 35 Không ai sẽ có 

quyền truy bắt và phiền nhiễu người nào trong họ vì bất cứ việc gì. 36 Ban phép cho mộ người Do Thái vào 

binh lực của hoàng triều chừng ba vạn người; và họ được hưởng bổng như thường ban cho tất cả binh lực của 

hoàng triều. 37 Có người trong chúng sẽ được đặt trong các đồn ải quan trọng của hoàng triều, người khác sung 

vào những chức vụ thân tín của nước; những ai cai chúng và những người chỉ huy chúng phải được chọn giữa 

hàng ngủ chúng; chúng hãy đi theo luật lệ của chúng, như hoàng đế đã hạ chỉ trong xứ Yuđa. 38 Còn ba hạt đã 

tách khỏi tỉnh Samari cho sáp nhập vào Yuđê, thì sẽ được sát nhập vào Yuđê làm sao để kể chúng như chỉ ở 

dưới quyền của cũng một người, và không phải tuân theo một quyền nào khác ngoài quyền của thượng 

tế. 39 Thành Ptôlêmai và vùng phụ cận, ta ban làm tặng vật cho Nơi Thánh ở Yêrusalem để đài thọ những chi 

phí của Nơi Thánh. 40 Hàng năm ta cũng ban cho mười lăm ngàn sepel. Bạc trích trong quĩ của hoàng triều 

trong những địa điểm nào thích hợp. 41 Và tất cả số thặng dư các người hữu trách không ký quĩ, như những 

năm đầu hết, từ nay họ sẽ phải cấp để dùng vào các công việc của Nhà. 42 Ngoài ra, số năm ngàn sepel bạc, 

người ta đánh vào lợi tức của Nơi Thánh theo ngân khoản hàng năm cũng sẽ được miễn chước vì là thuộc về 

các tư tế lo thánh vụ. 43 Tất cả những ai trốn ẩn nơi Ðền Thờ ở Yêrusalem và trong tất cả ranh giới thành, bởi 

mắc nợ siêu thuế hoàng triều hay bất cứ món nợ nào, những kẻ ấy phải được tha cũng như tất cả những gì họ 

có trong đế quốc ta. 44 Những khoản chi vào các công việc xây cất và tu bổ Nơi Thánh sẽ được quĩ hoàng triều 

đài thọ. 45 Những khoản chi vào việc xây cất tường thành Yêrusalem và việc phòng thủ xung quanh cũng sẽ 

được chi vào việc xây cất tường thành Yêrusalem và việc phòng thủ xung quanh cũng sẽ được quĩ của hoàng 

triệu đài thọ, cũng như những khỏan chi vào việc xây cất tường thành ở Yuđê". 

  

Ðêmêtrius thiệt mạng 



 

 

46 Khi Yônatan và dân nghe các lời ấy, họ không tin cũng không tiếp nhận, vì họ nhớ đến những sự lớn lao 

(Ðêmêtrius) đã gây ra trong Isarel và ông đã bách hại họ thế nào. 47 Và họ đã thiên về phía Alexanđrô vì ông 

đã xướng ra những lời ôn hòa trước; và họ đã là đồng minh của ông mọi ngày. 48 Vua Alexanđô thu thập binh 

lực hùng hậu và hạ trại đối diện với Ðêmêtrius. 49Hai vua đã giao chiến, và đạo binh của (Alexanđrô) đã vỡ 

chạy. (Ðêmêtrius ) đuổi theo và thắng thế trên chúng. 50 Ông đã thúc quân chiến đấu mãnh liệt mãi cho đến 

khi mặt trời lặn. Nhưng Ðêmêtrius đã thiệt mạng chính ngày hôm ấy. 

  

Hôn nhân của Alexanđrô Balas - Yônatan được trọng đãi 

51 Alexanđrô đã sai xứ đến với Ptôlêmê vua Ai Cập, để nói những lời này: "52 Bởi chăng tôi trở về đế quốc 

của tôi; đã ngồi trên ngai tổ tiên tôi và nắm được quyền bính; tôi đã đánh bại Ðêmêtrius và bá chủ được xứ 

chúng tôi. 53 Tôi đã giao chiến với hắn và hắn đã bị thảm bại cùng với đạo binh của hắn và chúng tôi đã ngự 

ngai vương quyền của hắn. 54 Vậy nay ta hãy kết thân với nhau và nay xin ngài gả cho tôi lệnh nữ của ngài, và 

tôi sẽ làm rể của ngài, tôi sẽ có sính lễ hầu ngài và công chúa một cách xứng đáng". 

55 Vua Ptôlêmê hồi âm rằng: "Thật là ngày hạnh phúc, ngày ngài tái hồi quê cha đất tổ và lên ngự ngai đế 

quốc tổ tiên. 56 Nay tôi sẽ thi hành theo quí thư; nhưng xin ngài đón gặp tôi ở Ptôlêmai, ngõ hầu chúng ta được 

gặp mặt nhau và tôi xin làm nhạc phụ của ngài như ngài đã ngỏ ý". 

57 Ptôlêmê đã rời Aicập, ông và Klêôpatra con gái của ông và đến Ptôlêmai năm 162. 58 Vua Alexanđrô ra 

nghinh đón ông và ông đã phối hiệp Klêôpatra con gái ông với Alexanđrô; và (Alexanđrô) đã cử hành lễ cưới 

ở Ptôlêmai cực kì trọng thể xứng với những bậc vua chúa. 59 Vua Alexanđrô viết thư mời Yônatan đến gặp 

ông. 60 Yônatan long trọng trẩy đi Ptôlêmai, ra mắt hai vua và đã biếu các vua và các thân hữu của họ, nào bạc 

nào vàng với nhiều tặng vật, và làm hai vua hài lòng. 61 Có những đứa vô lại, đồ ôn dịch trong Israel hùa rập 

với nhau chống lại ông mà cáo tội ông, nhưng nhà vua không thèm điếm xỉa. 62 Nhà vua truyền cởi áo cũ của 

Yônatan và mặc cho ông y phục cẩm điều; và người ta đã thi hành như thế. 63 Vua cho ông cùng ngồi với mình 

và truyền cho các quan chức nhà vua: "Hãy ra giữa thành với ngài và rao là không ai được kiện cáo ngài về 

bất cứ việc gì. Ðừng có ai dám phiền nhiễu ngài vì bất cứ lý do gì". 64 Những kẻ muốn tố cáo ông, khi thấy 

vinh dự ông được, như đã rao truyền, và chính ông được vận y phục cẩm điều, thì họ đều bỏ trốn hết. 65 Vua 

đã ban cho ông vinh dự, đã liệt ông vào hàng đệ nhất thân hữu và đặt ông làm lãnh binh và sứ quân. 66 Yônatan 

đã trở về Yêrusalem bình an, vui mừng. 

  

Ðêmêtrius II, Apôllônius và Yônatan 

67 Năm 165, Ðêmêtrius, con của Ðêmêtrius bỏ đảo Krêta mà về quê cha đất tổ. 68 Vua Alexanđrô nghe tin 

thì lo buồn quá đổi, và ông đã trở về Antiôkia. 69 Ðêmêtrius y chuẩn cho Apôllônius cai vùng Koilê-Syri. Ông 

này chiêu mộ một đạo binh lớn và đến hạ trại ở Yamnia và sai người đến với thượng tế Yônatan: 



 

 

"70 Ngươi là người độc nhất dấy lên chống lại chúng ta, và vì ngươi, ta đã bị cười chê, sỉ nhục. Tại sao 

ngươi cứ ỷ thế phá hại ta trên xó núi? 71 Vật nay nếu ngươi cậy được vào binh lực của ngươi thì hãy xuống 

đồng bằng với chúng ta và sẽ cùng thử sức nhau ở đó, vì ta có binh lực các thành theo ta. 72 Hãy hỏi mà học 

cho biết ta là ai, và những người khác trợ lực cho ta là ai; họ nói: Các ngươi chân không đứng vững được trước 

mặt chúng ta, vì đã hai lần tổ tiên các ngươi đã tháo lui vỡ chạy ngay trong họ, 73 và bây giờ ngươi sẽ không 

tài nào cự lại được với kỵ mã và binh lực như thế này nơi đồng bằng, nơi không có đá có sỏi, hay xó nào để 

mà trốn". 

74 Khi nghe các lời lẽ của Apôllônius, Yônatan bứt rứt trong trí, ông đã chọn một vạn quân và xuất chinh 

khỏi Yêrusalem; Simon, anh ông, đã đi gặp ông để tiếp viện. 75 Ông đã hạ trại đánh Yoppê; dân trong thành 

đóng cổng lại, vì tại Yoppê có đồn canh của Apôllônius; và người ta đã đánh Yoppê. 76 Hoảng sợ, dân trong 

thành đã mở cổng, và Yônatan đã làm chủ Yoppê. 77Apôllônius nghe tin, thì điều động ba ngàn kỵ mã và một 

đạo binh đông đảo và ông đã đi về hướng Azôtô, dường như muốn băng qua, và một trật ông tiến vào đồng 

bằng vì ông có một đạo kỵ binh đông đảo và ông cậy vào đó. 78 Yônatan đuổi theo sau, hướng đến Azôtô, và 

hai đạo binh đã giao chiến. 79 Apôllônius đã để lại một ngàn kỵ binh nấp sau họ. 80 Yônatan biết có ổ phục 

kích đằng sau mình; quân phục kích đã vây đạo binh của ông và bắn tên vào dân từ sáng cho đến 

chiều. 81 Nhưng dân đã đứng vững chống lại theo như Yônatan đã ra lệnh; và ngựa của chúng đã mệt 

mỏi. 82 Simon kéo quân của mình đến và xông đánh hàng ngũ địch; vì đội kỵ binh đã nhoài rồi; chúng đã bị 

ông đánh bại, phải tẩu thoát. 83 Ðội kỵ binh đã chạy tứ tán trong đồng bằng; và chúng đã trốn đến Azôtô mà 

vào Bet-Ðagôn, am thờ của chúng để thoát mạng. 84 Yônatan cho phóng hỏa Azôtô và các thành xung quanh, 

thu lấy chiến phẩm, rồi ông đã phóng hỏa đền thờ Ðagôn và những người trốn trong đó. 85 Những người đã 

chết, gươm đâm, cùng những kẻ đã bị chết thiêu lên đến tám ngàn người. 86 Bỏ đó ra đi, Yônatan đến hạ trại 

bên Asscalôn; dân trong thành ra nghinh đón ông rất trọng thể. 87 Ðoạn Yônatan cùng với thuộc hạ trở về 

Yêrusalem, mang theo nhiều chiến phẩm. 88 Khi vua Alexanđrô nghe biết các điều ấy, thì ông càng ban thêm 

nhiều vinh dự cho Yônatan. 89 Ông gởi tặng Yônatan móc bào bằng vàng như có lệ ban tặng cho những hoàng 

thân; ông cũng ban tặng Akkarôn và tất cả địa hạt thành ấy cho (Yônatan) làm lãnh thổ. 

  



 

 

  

Ptôlêmê ủng hộ Ðêmêtrius II - Ðánh Alexanđrô Balas 

1 Vua Aicập triệu tập quân binh nhiều như cát ngoài bãi biển cùng với nhiều chiến thuyền và tìm cách lấy 

mưu gian bá chủ nước của Alexanđrô mà đem sát nhập vào nước của ông. 2 Ông tiến vào Syri với những lời 

ôn hoà, và dân các thành đã mở cổng cho ông và ra nghinh đón, vì có lệnh vua Alexanđrô truyền phải ra nghinh 

đón ông vì ông là nhạc phụ của nhà vua. 3 Nhưng khi Ptôlêmê đã vào các thành, ông lại đặt quân trấn giữ trong 

mỗi thành. 4 Khi ông đến gần Azôtô, người ta chỉ cho ông thấy đền thờ Ðagôn bị phóng hỏa, Azôtô và vùng 

cận giao bị tàn phá và thây chết nằm la liệt và dấu vết những người bị thiêu do bởi (Yônatan) phóng hoả trong 

trận giặc; vì người ta đã chất những đống thây chết dọc đường (vua) đi. 5 Họ thuật lại cho vua các điều Yônatan 

đã làm, mong vua sẽ khiển trách ông, nhưng nhà vua đã làm thinh. 6 Yônatan đã long trọng xuống Yoppê 

nghinh đón vua; hai bên chào mừng nhau và đã ngủ lại ở đó. 7 Yônatan đã đi với vua mãi đến sông gọi là 

Elêuthêrô, đoạn trở về Yêrusalem. 8 Còn vua Ptôlêmê thì đã chế phục các thành duyên hải cho đến Sêlêukia-

trên-biển và suy tính mưu ác hại Alexanđrô. 9 Ông sai sứ đến với vua Ðêmêtrius mà rằng: "Ðến đây, ta hãy 

kết ước với nhau, và tôi sẽ gả cho ngài con gái tôi còn nơi Alexanđrô và ngài sẽ làm vua trên đế quốc của 

vương phụ ngài. 10 Tôi rất hối hận là đã gả con tôi cho hắn, vì hắn đã chực giết tôi". 11 Ông trách móc như thế 

chỉ vì muốn được nước (của Alexanđrô). 12 Ông đã bắt lại con ông mà gả cho Ðêmêtrius, rồi đoạn giao với 

Alexanđrô, và mối thù địch của họ đã lộ hẳn ra. 13 Ptôlêmê vào Antiôkia, và đội lấy vương miện Á châu, thành 

thử trên đầu ông, ông đội cả hai vương miện Aicập và Á châu. 14 Vào thời ấy, Alexanđrô đang tại Kilikia, vì 

dân trong vùng ấy đã dấy lên. 15 Alexanđrô nghe biết (các điều Ptôlêmê làm) thì đến giao chiến với ông; 

Ptôlêmê xuất binh nghinh chiến với một đạo binh hùng hậu và đã đánh cho Alexanđrô một trận tơi 

bời. 16 Alexanđrô trốn vào vùng Árập để nương ẩn ở đó. Và vua Ptôlêmê đã vinh thắng.17 Zabđiel người Árập 

đã chặt đầu Alexanđrô mà gửi lại cho Ptôlêmê. 18 Nhưng ngày thứ ba, vua Ptôlêmê cũng chết. Và những quân 

đóng trong các đồn đã bị dân các đồn hạ sát. 19 Ðêmêtrius lên làm vua năm 167. 

  

Yônatan vây Thượng đồn 

20 Trong những ngày ấy, Yônatan tập hợp dân Yuđê lại để công hãm Thượng đồn ở Yêrusalem, và ông đã 

làm nhiều máy móc chiến cụ. 21 Có ít người là kẻ thù của dân tộc, những đứa vô lại, đã đến yết kiến vua và tin 

cho ông hay Yônatan đang vây Thượng đồn. 22 Nghe vậy, nhà vua thịnh nộ, và vừa được báo tin, lập tức vua 

chạy đi Ptôlêmai để thương nghị. 23 Khi Yônatan nghe tin, ông truyền cứ tiếp tục vây (Thượng đồn); ông chọn 

một số kỳ mục của Israel và ít tư tế và liều mình xông vào nguy hiểm. 24 Ông đem theo bạc vàng, áo quí và 

nhiều quà tặng khác mà đến gặp vua ở Ptôlêmai và được nghĩa với nhà vua. 25 Những đứa vô đạo trong dân 



 

 

tộc đến tố cáo ông. 26 Nhưng vua xử với ông như các vua trước đã xử đã làm, và đã nhắc ông lên trước các 

thân hữu của vua hết thảy. 27 Vua y nhận cho ông chức thượng tế và tất cả các danh dự ông đã được trước, và 

cho ông ở cấp trên các đệ nhất thân hữu của vua. 28 Yônatan xin vua miễn thuế cho Yuđê và ba hạt (cắt của 

Samari), và hứa dâng vua 300 tạ bạc (thế lại). 29 Vua ưng thuận và đã viết thư cho Yônatan về tất cả các điều 

trên, điệu văn thế này: 

  

Hiến chương mới cho Do Thái 

"30 Vua Ðêmêtrius gửi lời chào Yônatan người anh em và dân tộc Do Thái: 31 Ta cho sao lại gửi các khanh 

bản sao lục bức thư đã viết cho Lasthênê hoàng thân của ta về các khanh, ngõ hầu các khanh được 

tường: 32 Ðêmêtrius gửi lời chào vạn an Lasthênê, thượng phụ. 33 Ðối với dân tộc Do Thái thân hữu của ta và 

hằng cẩn thủ lòng tín trực với ta. 34 Ta y nhận là của họ: cả bờ cõi Yuđê, và cả ba hạt Aphêrêma, Lyđđa, 

Ramathaim cùng tất cả vùng phụ cận đã tách khỏi Samari và cho sát nhập vào Yuđê, làm khu vực thuộc về tất 

cả những ai tế tự ở Yêrusalem, đối với thuế khóa hoàng triều nhà vua hàng năm thường thu của họ trước kia 

trên hoa lợi ruộng đất và trái trăng. 35 Và những khoản khác ta có quyền thu: trên thập phân, trên thuế má ta 

có quyền đánh, trên ruộng muối, trên triều thiên mắc với ta, ta tha bổng tất cả kể từ nay. 36 Không một khoản 

nào trong các điều ấy sẽ bị thủ tiêu, kể từ nay và mãi mãi về sau. 37 Vậy nay khanh cho sao lục một bản mà 

trao cho Yônatan, để đặt trên Núi Thánh ở một chỗ được đặc biệt chỉ định". 

  

Ðêmêtrius được Yônatan tiếp viện 

38 Vua Ðêmêtrius thấy xứ đã được yên hàn trước mặt ông và không gặp gì chống đối nữa, thì đã giải ngũ 

tất cả binh lực cho ai về quê nấy, chỉ trừ có binh tha bang, ông đã mộ nơi các đảo của các dân tộc. Do đó các 

binh lực tổ tiên để lại bắt đầu oán ghét ông. 39 Tryphôn người thuộc về phe của Alexanđrô trước kia, khi thấy 

tất cả binh lực đều kêu ca chống lại Ðêmêtrius, thì đã đi gặp Yamliku, một người Árập nuôi dưỡng đứa con 

nhỏ của Alexanđrô. 40 Y cố lừa người ấy để hắn trao hoàng tử cho mình, với mục đích là tôn làm vua kế vị 

cha; y tin cho Yamliku hay tất cả những gì Ðêmêtrius đã truyền và mối oán ghét binh lực có đối với vua; và y 

đã lưu lại đó nhiều ngày. 41 Yônatan sai người đến với vua Ðêmêtrius xin cho trục xuất khỏi Yêrusalem, quân 

ở thượng đồn, cùng quân đóng nơi các thành lũy, vì chúng hằng làm giặc với Israel. 42 Ðêmêtrius sai người 

đến nói với Yônatan: "Chẳng những ta sẽ làm thế cho khanh và dân tộc khanh, nhưng ta có cơ hội. 43 Còn nay 

khanh sẽ được ta tri ân nếu khanh sai quân đến trợ chiến với ta, vì tất cả binh lực của ta đều đã phản 

ngụy". 44 Yônatan đã sai đến với ông ở Antiôkia, ba ngàn quân thiện chiến. Họ đã đến với vua và nhà vua đã 

vui mừng khi thấy họ đến. 45 Dân trong thành tụ tập lại ngay giữa thành lối 12 vạn, và muốn thủ tiêu nhà 

vua. 46 Nhà vua chạy trốn trong cung; dân trong thành chiếm các phố xá và khởi sự tấn công. 47 Vua gọi quân 

Do Thái tiếp viện; và họ đã tập họp lại tất cả với nhau cạnh vua, đoạn phân tán ra trong thành và đã giết nội 



 

 

ngày ấy lối 10 vạn người trong thành. 48 Họ đã phóng hỏa thành và bắt được nhiều chiến lợi phẩm trong ngày 

ấy cùng đã cứu được vua. 49 Người trong thành thấy quân Do Thái đã chế phục được thành như ý muốn, thì 

tâm thần bại họai và kêu gào khẩn vua rằng: "50 Xin giơ tay hữu cho chúng tôi và dạy quân Do Thái thôi tấn 

công chúng tôi và thành!" 51 Và chúng đã quăng khí giới và làm hòa. Người Do Thái đã nên vinh hiển trước 

mặt vua và mọi người trong đế quốc của vua; họ đã được rạng danh trong đế chế của vua; rồi họ trở về 

Yêrusalem với nhiều chiến phẩm. 52 Vua Ðêmêtrius ngự ngai vương quyền của ông và xứ đã được yên hàn 

trước mặt ông. 53 Nhưng ông đã lật lọng chối phắt tất cả những điều ông đã hứa, ông đã thay lòng đổi dạ đối 

với Yônatan và không báo đền chút gì những thịnh tình Yônatan có đối với ông, và đã ra sức bức bách Yônatan. 

  

Yônatan chống lại Ðêmêtrius II 

54 Sau đó Tryphôn trở về, đem theo với mình Antiôkhô, còn là một trẻ nhỏ; Antiôkhô đã lên làm vua và đội 

vương miện. 55 Tất cả các binh lực Ðêmêtrius đã hắt hủi đều tập hợp lại cạnh vua; họ đã giao chiến với 

Ðêmêtrius, ông này đã phải trốn và bị đánh tán loạn. 56 Tryphôn đã bắt được voi chiến và chiếm Antiôkia. 

57 Antiôkhô-trẻ đã thư cho Yônatan rằng: "Ta y nhận cho khanh chức thượng tế; và ta đặt khanh cai bốn 

hạt và được liệt hàng thân hữu của vua". 58 Vua đã gửi đến cho ông được uống bằng chén vàng, mặc bào cẩm 

điều và có cài bằng vàng. 59 Vua đặt Simon anh của ông làm lãnh binh coi từ Bậc cấp Tyrô đến ranh giới 

Aicập. 60 Ðoạn Yônatan ra đi kinh lược vùng bên kia sông và các thành; tất cả binh lực Syri tập hợp bên ông 

để trợ chiến; ông đã đến Ascalôn và người trong thành long trọng ra nghinh đón ông. 61 Từ đó ông đến Gaza; 

người thành Gaza đóng cổng lại, nên ông đã cho bao vây thành ấy và phóng hỏa vùng cận giao và hôi của. 62 dân 

Gaza khẩn xin Yônatan, và ông đã giương tay hữu cho họ và bắt lấy con cái những đầu mục của họ làm con 

tin và sai dẫn chúng về Yêrusalem. Ðoạn ông ngang qua cả vùng cho đến Ðama. 

63 Yônatan nghe tin là có những tướng của Ðemêtrius có mặt tại Keđes ở Galilê, với nhiều binh đội, vì 

muốn ông phải từ chức. 64 ông đã nghinh chiến với họ, còn Simon anh ông, thì ông để ở tỉnh nhà. 65 Simon hạ 

trại đánh Bet-Xur và tấn công thành ấy nhiều ngày rồi đã bao vây nhiều ngừơi trong thành. 66 họ khẩn xin ông 

bắt tay hữu họ và ông đã giơ tay bắt. Ông đã trục xuất họ khỏi đó, chiếm lấy thành và đặt quân canh 

giữ. 67 Yônatan và đạo binh của ông hạ trại bên bờ nước Gênnêsar và họ đến cánh đồng Asor rất sớm. 68 Và 

này đạo binh của dân dị chủng ra chận đánh ông trong đồng bằng; chúng cũng đã tách một đội phục kích ông 

trên núi, còn chúng thì ra nghinh chiến trước mặt. 69 quân phục kích vùng dậy khỏi chỗ của chúng và xông ra 

trận.70 thuộc hạ của Yônatan đều bỏ trốn hết, không còn một người ở lại chỉ trừ có Mattathya, con của Absalôm, 

Yuđa, con của Khalpi, những tướng cai quân. 71 Yônatan xé áo mình, rắc đất trên đầu và cầu nguyện. 72 Ðoạn 

ông trở lại đấu với kẻ địch và bắt chúng phải bỏ chạy tán loạn. 73 Quân của ông đã bỏ chạy thấy vậy, thì quay 

về lại với ông và cùng với ông đã truy kích tới tận Kêđes, tận bản doanh của chúng và đã hạ trại nơi ấy. 74 Ngày 

ấy quân dị chủng đã thiệt mạng lối 3000 người. Rồi Yônatan trở về Yêrusalem.  



 

 

  

Ngoại giao với Rôma và Sparta 

1 Yônatan thấy là thời thế cũng phò ông; ông chọn người sai đi Rôma để củng cố và tái lập tình hữu nghị 

với họ. 2 Cũng vì mục đích ấy, ông đã gửi thư cho dân Sparta và ít nơi khác. 3 Họ trẩy đi Rôma, vào Nghị viện 

và nói: "Yônatan, thượng tế và dân tộc Do Thái sai chúng tôi đến tái lập tình hữu nghị là liên minh đã có với 

họ, chiếu theo các điều ước đã có trước kia". 4 Ðoạn người ta đã trao thư cho họ đến với các chức trách mỗi 

nơi, để họ được hộ tống về đất Yuđa bình an. 

5 Ðây là bản sao lục bức thư Yônatan đã viết cho dân Sparta: 

"6 Yônatan thượng tế và hội đồng kỳ mục của dân tộc, các tư tế và toàn dân Do Thái gửi lời chào vạn an 

anh em người Sparta. 7 Ngay trước kia, đã có thư gửi đến cho Ônya, thượng tế do Arêus đã trị vì nơi các ngài, 

và nhận ra rằng các ngài là anh em chúng tôi, như bản sao lục sau đây chứng thực. 8 Ông Ônya đã long trọng 

đón tiếp người được sai đến và đã nhận thư, trong đó đã xác định về minh ước và tình hữu nghị. 9 Cho nên, 

mặc dù chúng tôi không cần đến những điều như thế, bởi lẻ chúng tôi có nguồn an ủi là sách thánh trong tay 

chúng tôi. 10 Chúng tôi cũng mạn phép sai đi tái lập tình huynh đệ và hữu nghị đối với các ngài, kẻo chúng tôi 

lại ra như người dưng nước lã với các ngài, vì bao thời gian đã trôi qua từ ngày được quý ngài gửi thư 

đến. 11Trong mọi dịp, trong lễ bái và các ngày đã định, chúng tôi không ngớt nhớ đến các ngài, nhân dịp lễ tế 

chúng tôi dâng, cùng với kinh nguyện, như tất nhiên, và hợp lý là phải nhớ đến những người anh em. 12 Chúng 

tôi cũng sung sướng vì mối danh dự của các ngài. 13 Còn chúng tôi, biết bao là gian nan, biết bao là giặc giả 

vây toả chúng tôi, và các vua xung quanh chúng tôi đã gây chiến với chúng tôi. 14 Song chúng tôi đã không 

muốn phiền hà đến các ngài cũng như các đồng minh và thân hữu khác của chúng tôi trong các cuộc chiến 

ấy. 15 Quả thật chúng tôi được tiếp viện bởi Trời đáp cứu và chúng tôi đã bị hạ xuống. 16 Vậy chúng tôi đã 

chọn Numênios con của Antiôkhô và Antipater, con của Yasôn mà sai đến với dân Rôma tái ước tình hữu nghị 

và liên minh đã có trước. 17 Chúng tôi cũng truyền cho họ đến với các ngài và chào hỏi các ngài cùng trao thư 

của chúng tôi về việc xiết lại tình huynh đệ của chúng ta. 18 Và nay xin lấy lòng tốt hồi âm cho chúng tôi về 

vấn đề này". 

19 Và đây là bản sao lục thư người ta đã gởi đến Ônya. 

"20 Arêus, vua dân Sparta gửi lời chào vạn an Ônya, thượng tế. 21 Gặp thấy trong một văn thư về dân Sparta 

và dân Do Thái nói họ là anh em với nhau và họ đều thuộc về dòng dõi Abraham.22 Bởi nay chúng tôi được 

biết như thế, xin các ngài lấy lòng tốt, thư cho chúng tôi được biết các ngài được an phúc làm sao. 23 Phần 

chúng tôi, chúng tôi xin thư cho các ngài là: thú thật với các ngài, tài sản của các ngài là của chúng tôi, và của 



 

 

cải của chúng tôi là của các ngài. Vậy chúng tôi đã ra lệnh ngõ hầu có sứ điệp tin cho các ngài những điều như 

thế". 

 Yônatan đi Koilê-Syri 

Simon ở vùng duyên hải 

24 Yônatan nghe tin là các tướng của Ðêmêtrius đã trở lại với binh lực nhiều hơn trươc để giao chiến với 

ông. 25 Từ Yêrusalem ông trẩy đi đón gặp chúng trong vùng Amathitis, vì ông không để cho chúng được thư 

thả tràn vào tỉnh của ông. 26 Ông sai quân trinh sát đến trại của chúng và những người này về hay tin cho ông 

là chúng chuẩn bị xông đánh họ ban đêm. 27 Khi mặt trời lặn, Yônatan truyền cho thuộc hạ canh thức, khí giới 

nơi tay, sẵn sàng nghinh chiến suốt cả đêm; và ông cũng cắt tiền quân canh xung quanh trại. 28 Phe địch nghe 

biết Yônatan và thuộc hạ đã sẵn sàng nghinh chiến thì đâm ra sợ hãi, ngã lòng; và chúng đốt lửa trong trại của 

chúng. 29 Mãi đến tảng sáng mà Yônatan và thuộc hạ vẫn chưa biết gì (về việc chúng rút lui), vì họ thấy có lửa 

đốt sáng. 30 Yônatan truy kích chúng nhưng theo không kịp, vì chúng qua sông Êlêu-thêrô mất rồi. 31 Yônatan 

rẽ qua đánh quân Árập gọi là Zabađê, ông đánh bại chúng và thu lấy chiến phẩm. 32 Ðoạn ông cho rỡ trại và 

đi tới Ðama và đi kinh lý tất cả vùng. 33 Simon cũng xuất chinh và thân hành đến tận Ascalôn và các đồn lũy 

kế cận, đoạn ông rẽ qua Yoppê và công hãm thành ấy, 34 vì ông nghe tin là chúng muốn nộp đồn cho phe 

Ðêmêtrius. Ông đặt ở đó một đội quân canh giữ thành. 

  

Phòng thủ Yêrusalem 

35 Yônatan đã trở về; ông nhóm đại hội các kỳ mục của dân và cùng với họ, ông quyết định xây đồn lũy ở 

Yuđê, 36 xây cao thêm các tường thành Yêrusalem, và dựng một bức tường thành lớn chắn giữa thượng đồn 

và thành, để tách hẳn thành ra, đứng biệt lập một mình, khiến quân ở thượng đồn không thể mua bán 

nữa. 37 Người ta tụ tập lại để xây thành, một phần tường thành ven khe, về phía đông, đã sụp đổ và người ta tu 

bổ chỗ gọi là Khaphênata. 38 Simon đã xây lại Ađiđa trong vùng Shêpula; ông phòng nơi ấy và đặt cổng và 

then chốt. 

  

Yônatan bị bắt cóc 

39 Tryphôn tìm cách làm vua trên Á châu và đội lấy vương miện và tra tay hại vua Antiôkhô; 40 nhưng sợ 

Yônatan không để yên cho y làm, mà còn tuyên chiến với y, nên y tìm thủ đoạn bắt cóc ông để thủ tiêu đi. Vậy 

y đã lên đường đến Bet-san. 

41 Yônatan liền ra đón y với bốn mươi ngàn quân tinh nhuệ để xung trận và đến Bet-san. 42 Triphôn thấy 

ông đến với nhiều binh lực thì sợ không dám tra tay bắt ông. 43 Y mới long trọng nghinh tiếp ông và giới thiệu 

ông với tất cả các thân hữu và tặng ông quà này quà khác và truyền cho các thân hữu và binh đội của y phải 



 

 

vâng phục ông như chính mình y. 44 Và y nói với Yônatan: "Việc gì mà ông phải bắt toàn dân này cực nhọc 

như thể trong khi không có giặc đe dọa chúng ta? 45 Bây giờ ông hãy cho họ về nhà; còn chọn lấy một số quân 

hộ tống ông, rồi đi với tôi đến Ptôlêmai, và tôi sẽ trao thành ấy cho ông và các đồn lũy khác, các binh đội khác 

và các quan chức khác; xong tôi sẽ quay trở về. Vì chính vì thế mà tôi có mặt nơi đây". 46 Tin y, nên ông đã 

làm như y nói, và ông đã cho binh lực rút lui về thành Yuđa. 47 Ông giữ lại với mình ba ngàn quân, ông để lại 

hai ngàn ở Galilê, còn một ngàn đi tháp tùng ông. 48 Yônatan vừa vào tới Ptôlêmai, thì dân Ptôlêmai khóa chặt 

cổng lại, rồi họ bắt lấy ông, và tuốt gươm giết những người cùng đi với ông. 49 Tryphôn sai binh lực và kỵ mã 

đến Galilê và diệt tất cả những người theo phe Yônatan. 50 Nhưng những người này biết được là ông bị bắt và 

bị thủ tiêu làm một cùng những người đi với ông, họ mới ỷ lại nhau và chen vai thích cánh với nhau họ tiến, 

sẵn sàng chiến đấu. 51 Những kẻ truy kích thấy họ quyết liều mạng thì đã rút lui. 52 Họ đi tới đất Yuđa tất cả 

an toàn, và họ đã khóc Yônatan và những người đi với ông. Rồi họ phát sợ quá đỗi. Toàn thể Israel đã làm 

tang trọng thể. 53 Tất cả các dân ngoại xung quanh họ tìm cách huỷ diệt họ, vì chúng nói: "Chúng nó không 

đầu, không người bảo trợ; vậy nay ta hãy chiến đấu mà tiêu diệt khỏi thiên hạ mọi di tích của chúng". 

  



 

 

  

V. SIMON, THƯỢNG TẾ - SỨ QUÂN (143 -134) 

 Simon cầm quyền thống lãnh 

1 Simon nghe tin Tryphôn chiêu tập nhiều binh lực để đi tru diệt đất Yuđa. 2 Ông thấy dân run sợ khiếp vía, 

thì lên Yêrusalem tụ tập họ lai, 3 và ông uỷ lạo và nói với họ: "Chính các ông cũng biết tất cả những gì tôi, anh 

em tôi và gia đình cha tôi đã làm vì lề luật, và Nơi Thánh, những trận giặc và những bĩ cực mà chúng ta đã 

từng thấy. 4 Chính vì thế, chính vì Israel mà anh em tôi hết thảy đã bị sát hại, chỉ còn lại một mình tôi. 5 Và 

nay thật là gở nếu tôi tiếc mạng tôi khi lâm vào bất cứ nỗi ngặt nghèo nào, vì tôi không hơn gì anh em tôi. 6 Trái 

lại, tôi sẽ rửa hận cho dân tộc, cho Nơi Thánh, cho vợ con các ông, vì tất cả các dân ngoại bởi lòng thù ghét 

đã hùa rập với nhau để tru diệt chúng ta". 7 Vừa nghe các lời ấy, tinh thần của dân lại được hăng nồng phấn 

chấn. 8 Họ kêu lớn tiếng đáp lại rằng: "Chính ông là vị chỉ đạo của chúng tôi thay Yuđa và Yônatan em của 

ông; 9 ông hãy hướng dẫn trận chiến của chúng tôi, và tất cả những gì ông truyền, chúng tôi xin thi 

hành". 10 Ông tập họp lại tất cả những người xung trận được và cấp tốc hoàn tất tường thành Yêrusalem và bố 

phòng xung quanh thành. 11 Ðoạn ông sai Yônatan con của Absalôm và binh lực hùng hậu cùng đi đến Yoppê; 

ông này đã trục xuất dân trong thành và lưu lại ở đó. 

  

Simon đẩy lui Tryphôn 

12 Tryphôn ra khỏi Ptôlêmai với nhiều binh lực để vào đất Yuđa, có dẫn theo Yônatan làm tù binh. 13 Simon 

đến hạ trại ở Ađiđa đối diện với đồng bằng. 14 Tryphôn biết được là Simon đã chỗi dậy thay Yônatan em ông, 

và sắp ra nghinh chiến với y, thì sai sứ giả đến nói: "15 Chỉ vì số bạc, Yônatan em ông mắc với triều đình nhân 

vì các chức vụ, mà tôi giam giữ ông ấy lại. 16Bây giờ ông hãy cho người trao 100 tạ bạc và hai con ông ấy làm 

con tin, ngõ hầu khi được tha rồi ông ấy đừng li khai với chúng tôi, và chúng tôi sẽ tha cho ông ấy về". 17 Simon 

biết là chúng lập mưu gian nói với mình. Nhưng ông cũng cử phái người đi lấy bạc và các đứa trẻ, kẻo chuốc 

lấy công phẫn của dân, 18 có thể họ nói: "Chỉ vì ta không gởi bạc và các đứa trẻ cho y, mà Yônatan đã bị sát 

hại". 19 Và ông đã gởi đi các trẻ và 100 tạ bạc. Nhưng Tryphôn đã lật lọng và không thả Yônatan. 20 Sau đó 

Tryphôn lại khởi hành định tràn vào xứ mà huỷ diệt đi. Chúng đã theo đường vòng đến Ađôra; Simon và binh 

của ông đã kháng cự lại y mỗi chỗ y tìm cách ngang qua. 21 Quân ở thượng đồn sai sứ giả đến với Tryphôn để 

hối y đến mau với chúng ngang qua sa mạc và gởi lương thực cho chúng. 22 Tryphôn chuẩn bị tất cả kỵ binh 

để trẩy đi. Nhưng đêm ấy tuyết sa quá nhiều; và y đã không đi được vì có tuyết. Ðoạn y nhổ trại mà đi qua 

vùng Galaađitis. 23 Lúc y tới gần Baskama, y đã giết Yônatan; và ông đã được chôn cất ở đó. 24 Ðoạn Tryphôn 

quay về xứ. 



 

 

 Simon chôn cất Yônatan và xây mộ gia đình 

25 Simon sai đi lấy hài cốt Yônatan em ông mà đem chôn cất ở Môđin thành của tổ tiên ông. 26 Toàn thể 

Israel đã cử tang ông trọng thể và đã khóc ông nhiều ngày, 27 Simon xây mộ của cha và anh em ông một lâu 

dài cao, xa cũng trông thấy, bằng đá đẽo nhẵn ở sau, cũng như ở trước (đài). 28 Ông đã dựng 7 kim tự tháp, 

từng cặp, đối diện nhau cho cha, mẹ và bốn anh em ông.29 Và để trang trí cho (các kim tự tháp) ông làm những 

cột lớn bao quanh và trên cột có những bộ khí giới, và bên cạnh các bộ khí giới thì chạm những chiếc thuyền, 

khiến ai đi ngoài biển cũng trông thấy được. 30 Ðó là ngôi mộ ông đã làm ở Môđin; cho đến ngày nay (mộ ấy 

vẫn còn). 

  

Simon và Ðêmêtrius II 

31 Tryphôn đã lấy manh tâm xử với vua Antiôkhô còn bé thơ và rồi giết đi, 32 mà xưng làm vua thay 

Antiôkhô và tự đội lấy vương miện Á châu và gây nên tai họa lớn trong xứ. 33 Simon xây lại các thành trì 

Yuđê, ông dựng tường thành xung quanh với tháp cao, tường lớn có cổng và then chốt, ông cho trữ lương thực 

trong các thành luỹ. 34 Ðoạn Simon chọn người và sai đi gặp vua Ðemetrius để xin miễn thuế cho cả hạt, vì 

các hành vi của Tryphôn đều là trò phỗng giựt cả. 35 Vua Ðemetrius gửi phúc đáp cho ông chiếu theo các lời 

ấy và viết cho ông bức thư này: 

"36 Vua Ðemetrius gửi lời chào Simon thượng tế và là thân hữu của các hoàng đế, cùng các kỳ mục và dân 

Do Thái. 37 Triều thiên vàng và nhành vạn tuế các khanh đã gửi, ta vui lòng chấp nhận; và ta sẵn sàng ban thái 

bình cho các khanh và ta cho các quan chức phải miễn thuế cho các khanh. 38 Tất cả những (ân tứ) ta đã phân 

đinh cho các khanh vẫn có hiệu lực, những thành luỹ các khanh đã bố phòng, các khanh được quyền xử 

liệu. 39 Ta ân xá cho những sơ suất và lỗi lầm đã phạm cho đến ngày hôm nay, cho triều thiên các khanh đã 

mắc nợ ta, và nếu thuế nào khác đã đánh trên Yêrusalem, thì đừng đánh thuế ấy nữa. 40 Nếu có ai trong các 

khanh có năng cách sung vào cận vệ của ta, thì họ hãy được đăng số, hoà bình hãy được thiết lập giữa chúng 

ta". 

41 Năm 170, ách dân ngoại được cất khỏi Israel, 42 và dân bắt đầu viết trong bản văn tự và khế ước: "Năm 

thứ nhất của Simon, thượng tế vĩ nhân, lãnh binh, vị chỉ đạo của (dân) Do Thái". 

  

Chiếm Gazara 

43 Trong những ngày ấy (Simon) hạ trại đánh Gazara và cho quân bao vây thành, ông làm tháp lăn và cho 

đẩy lại gần thành, Ông đã phá vở được một cái tháp và chiếm lấy. 44 Quân ở trên tháp lăn nhảy ùa vào thành, 

và trong thành người ta rất xôn xao. 45 Dân trong thành cùng với vợ con leo lên tường thành, áo xống xé mảnh 

mà kêu lớn tiếng, khẩn xin Simon giơ tay phải cho họ, 46 họ nói: "Xin ngài đừng xử với chúng tôi theo tội ác 

của chúng tôi, nhưng theo tình thương xót của ngài". 47 Simon đã thương lượng với họ và không giao chiến 



 

 

với họ. Ông trục xuất họ khỏi thành, thanh tẩy các nhà cửa có thần tượng, và như vậy ông đã đi vào thành với 

tiếng ca vang và lời chúc tụng. 48 Ông khử trừ mọi điều uế tạp khỏi thành và cho cư trú ở đó những người thi 

hành lề luật; ông đã bố phòng thành ấy và xây dinh cho mình trong đó. 

  

Simon chiếm Thượng đồn 

49 Quân trong vùng Thượng đồn ở Yêrusalem bị cầm chân không lai vãng được trong vùng để mua bán; 

chúng đói lắm và khá nhiều người đã chết vì đói. 50 Chúng kêu cứu Simon vui lòng bắt tay phải chúng; và ông 

đã bắt tay chúng. Rồi ông trục xuất chúng khỏi đó. Ông cho thanh tẩy Thượng đồn khỏi các điều xú uế. 51 Và 

họ đã vào Thượng đồn ngày 13 tháng 2 năm 171. Giữa tiếng hoan ca và nhành vạn tuế, với đàn cầm, chũm 

chọe và đàn sắt, với ca vãn, với hát xướng, vì kẻ thù lớn hơn bị tiêu diệt khỏi Israel. 52 Simon quyết định hằng 

năm sẽ hân hoan mừng ngày ấy. Và ông đã phòng thủ núi đền thờ, dọc theo Thượng đồn, và đã đến ở đó cùng 

với thuộc hạ. 53 Simon thấy Yoan con ông thực là một trang nam nhi, nên ông đã đặt làm thống lãnh tất cả 

binh lực, và Yoan đã trấn đóng ở Gazara. 

  



 

 

  

Ca tụng Simon 

1 Năm 172, vua Ðemetrius triệu tập binh lực của ông và trẩy đi Mêđi, để tìm tiếp viện mà chiến đấu với 

Tryphôn. 2 Arsakê, vua Batư và Mêđia nghe tin Ðemetrius đã xâm nhập bờ cõi mình thì sai một tướng đi bắt 

sống ông. 3 Tướng này đã đi và đánh bại đạo binh của Ðemetrius và bắt được ông dẫn về cho Arsakê giam 

tù. 4 Xứ Yuđê đã được yên hàn suốt những ngày đời Simon. 

Ông đã tìm hạnh phúc cho dân tộc, 

và người ta hài lòng dưới quyền của ông, 

cũng như thấy ông vinh sang suốt mọi ngày. 

5 Với bao huân công hiển hách, 

ông còn chiếm được Yoppê làm cảng 

mà mở lối ra các cù lao biển cả. 

6 Ông đã mở rộng bờ cõi dân tộc 

và nắm chắc được cả xứ. 

7 Ông đã thâu họp bao lũ tù đày, 

đã bá chủ Gazara, Bet-Xur, Thượng đồn 

và trừ khử khỏi đó mọi tàn tích ô nhơ, 

và đã không còn ai chống lại được ông. 

8 Người người an cư lạc nghiệp, 

đất đã sản xuất hoa màu 

và cây trong đồng bói quả. 

9 Bô lão an tọa ở các sân làng, 

hết thảy hàn huyên kể lể hạnh phúc, 

trai tráng thì mặc lấy chiến bào vinh quang 

10 Ông cấp lương thực cho các thành, 

và biến cải chúng thành đồn kiên cố, 

khiến cho danh ông vang đến mút cùng mặt đất. 



 

 

11 Ông đã kiến tạo thanh bình trên cả xứ, 

và Israel hớn hở mừng vui lớn. 

12 Mỗi người ngồi dưới gốc nho vả nhà mình, 

không còn sợ người nào hiếp đáp. 

13 Kẻ gây hấn với họ biến dạng trong xứ, 

trong những ngày ấy các vua cũng bị triệt hạ. 

14 Ông làm cho hạnh khiêm ti của dân vững mạnh, 

ông đã dõi tìm Lề luật 

và khử trừ mọi kẻ vô đạo ác nhân. 

15 Ông đã làm rạng vinh nơi thánh 

đồ thờ nơi thánh ông đã tăng lên gấp bội. 

  

Tái lập bang giao với Spartra và Rôma 

16 Ở Rôma và cả ở Spartra, người ta nghe tin Yônatan đã chết thì lấy làm buồn lắm. 17 Nhưng khi họ được 

tin là Simon anh của ông đã lên làm thượng tế thay ông, vả lại làm chủ được cả xứ và các thành trong xứ, 18 thì 

họ đã viết thư cho ông, trên bảng đồng để tái lập với ông tình hữu nghị và minh ước họ đã kết với Yuđa và 

Yônatan, các em của ông. 19 Thư đã được công bố trước đại hội ở Yêrusalem. 

20 Ðây là bản sao lục bức thư dân Sparta đã gửi: 

"Các quan chức và nhân dân Sparta kính gởi lời chào đại tế Simon, các kỳ mục, các tư tế và toàn thể nhân 

dân Do Thái. 21 Các sứ giả các ngài đã phái đến với quốc dân chúng tôi, đã loan tin cho chúng tôi về vinh sang 

và danh dự của các ngài, và chúng tôi đã vui mừng khi họ đến. 22 Các điều họ đã nói, chúng tôi đã ghi trong 

nghị quyết của quốc dân thế này: Numênios, con của Antiôkhô, và Antipater, con của Yasôn, sứ giả của dân 

Do Thái đã đến nơi chúng ta để tái lập tình hữu nghị với chúng ta. 23 Nhân dân đã thuận ý long trọng đón tiếp 

các sứ giả và giữ lại trong hồ sơ văn khố bản sao lục các diễn từ của họ, ngõ hầu nhân dân Sparta giữ lại ký 

ức". Và họ chép lại bản sao lục về các việc ấy cho thượng tế Simon. 

24 Sau đó, Simon sai Numênios đi Rôma, đem theo một thuẫn vàng nặng 1000 cân để củng cố minh ước 

với họ. 

  

Bản tuyên dương công trạng Simon 

25 Khi nhân dân nghe biết các điều ấy, họ nói: "Ta biết lấy gì để tri ân Simon và các con ông? 26 Vì ông, 

anh em ông và gia đình thân phụ ông đã tỏ ra hùng dũng chiến đấu đánh đuổi kẻ thù khỏi Israel, và vãn hồi 



 

 

quyền tự do cho Israel". Họ đã khắc bảng đồng và đặt trên những bia dựng ở núi Sion. 27 Và đây là bản sao 

lục văn thư ấy: 

"Ngày 18 Êlul, năm 172 tức là năm thứ ba dưới thời thượng tế Simon, đại nhân, trong Asaramel, 28 trong 

phiên họp lớn gồm các tư tế và dân, hàng lãnh đạo dân tộc và các kỳ mục trong xứ, đã được thông tri cho 

chúng tôi là: 

29 Khi có lắm lần giặc giã xảy ra trong xứ, Simon, con của Mattathya, [thuộc con cái] Yoyarip, và anh em 

ông đã xã thân liều đến tính mạng và đã chống cự lại những kẻ nghịch với dân tộc họ, để bảo tồn Nơi Thánh 

và Lề Lề luật, và đã đem lại vinh dự lớn lao cho dân tộc họ. 30 Yônatan đã đoàn kết lại dân tộc và đã làm 

Thượng tế của dân, đoạn đã sum vầy với tiền nhân. 31 Ðịch thù của họ muốn xâm lăng xứ sở của họ để tàn phá 

xứ sở và giơ tay phạm đến Nơi Thánh của họ. 32 Bấy giờ Simon chỗi dậy và đã chiến đấu vì dân tộc ông và đã 

chi tiêu nhiều tiền của riêng ông, cung cấp khí giới cho quân đội dân tộc ông và phát lương cho họ, 33 ông đã 

bố phòng các thành Yuđê và Bet-xur, ở bên rìa bờ cõi Yuđê, nơi trước kia có đặt khí giới của quân thù, và ông 

đã đặt binh Do Thái canh phòng. 34 Ông cũng đã bố phòng Yoppê trên bờ biển và Gazara trong ranh giới 

Azôtô, nơi trước kia quân thù trấn đóng; và ông đã định cư người Do Thái ở đó. Ông đã trữ trong các thành 

ấy những gì cần thiết cho việc tái thiết. 35 Dân nhận thấy lòng tín thực của Simon, và vinh quang ông có ý định 

gầy dựng cho dân tộc ông, thì họ đã bổ nhiệm ông làm thủ lãnh trên họ và làm thượng tế, vì ông đã thực hiện 

được các sự việc ấy, và vì đức độ và lòng trung thành ông đã giữ được đối với dân tộc; quả ông đã tìm đủ mọi 

cách để đề cao dân của ông lên. 36 Vào những ngày đời, ông đã thành tựu công việc trong việc diệt trừ dân 

ngoại khỏi xứ sở và quân đóng trong thành Ðavít, ở Yêrusalem, những kẻ đã xây một Thượng đồn làm căn cứ 

để ra làm nhơ uế xung quanh Nơi Thánh và làm thương tổn nhiều cho sự tinh sạch của (Ðền thờ). 37 Và ông 

đã cho đặt những người Do Thái ở đó, ông đã bố phòng để duy trì an ninh cho xứ, cho thành và đã xây cao 

các tường Yêrusalem. 38 Vua Ðêmêtrius, vì thế, đã y nhận chức thượng tế của ông, 39 và đã liệt ông vào hàng 

thân hữu của mình cũng đã cho ông vinh thăng rất mực. 40Quả thế Ðêmêtrius đã nghe biết là người Do Thái 

được được người Rôma gọi là thân hữu, cùng là đồng minh cùng là huynh đệ, và lại đã trọng thể nghinh đón 

các sứ giả của Simon, 41 và lại nữa, người Do Thái và các tư tế đã quyết nghị để Simon làm thủ lĩnh và thượng 

tế mãi mãi cho đến khi nào một tiên tri trung thực chỗi dậy, 42 và làm thống tướng trên họ, ngõ hầu ông chăm 

lo đến Nơi Thánh, cắt đặt những người quản sóc các công việc liên can đến Nơi Thánh, và xứ sở, đến binh khí 

và đồn lũy. 43 (Ngõ hầu ông chăm lo đến các Nơi Thánh), khiến mọi người phải vâng phục ông. Và tất cả các 

văn tự trong xứ phải mang tên ông, và ông được vận bào cẩm điều và mang đồ vàng. 44 Không ai trong dân 

hay trong hàng tư tế được vi phạm một điều nào trong các khoản này, hay nói nghịch lại các điều ông nói; 

được nhóm họp trong xứ mà không có ông, được vận bào cẩm điều và mang cài vàng trên mình. 45 Ai làm 

nghịch lại các điều này hay vi phạm khoản nào tất bị trừng trị. 46 Toàn dân ưng thuận đề nghị với Simon hãy 

thi hành như thế. 47 Simon đã chấp nhận và thuận tình giữ chức thượng tế, làm thống tướng, và làm phiên hầu 

trên dân Do Thái cùng hàng tư tế và làm đầu mọi người". 



 

 

48 (Và họ truyền) phải khắc văn thư này trên bảng đồng và đặt nơi hành lang quanh Nơi Thánh ở một chỗ 

đặc biệt chỉ định, 49 và đặt những bản sao lục trong kho báu để Simon và con cái ông sử dụng. 

  



 

 

  

Antiôkhô VII dấy binh đánh Tryphôn - Y chuẩn quyền của Simon 

1 Atiôkhô con của vua Ðêmêtrius từ các đảo ngoài biển gửi cho Simon vị tư tế và là phiên hầu của người 

Do Thái và cho toàn thể dân tộc; 2 thư được gói ghém trong điệu văn như thế này: 

"Vua Atiôkhô gửi lời chào Simon đại tế, và là phiên hầu, cùng dân tộc Do Thái. 3 Bởi chưng những quân 

ôn dịch đã sang đoạt đế quốc của tổ tiên ta, và ta quyết chí phục hồi đế quốc để tái thiết như đã có thời trước 

kia; bởi ta đã chiêu mộ quân binh vô số nơi nước ngoài và trang bị chiến thuyền, 4 với ý định đổ bộ trong xứ 

hầu đánh đuổi quân phá hoại xứ sở của ta, tàn phá bao thành trong đế quốc ta, 5 vậy nay ta phê chuẩn tất cả 

những điều miễn chước, các tiên vương đã chước chuẩn cho khanh, cùng tất cả những quà tặng các ngài đã 

ban cho khanh (được miễn). 6Ta ban phép cho khanh được đúc tiền tệ, lưu hành trong xứ sở của khanh; 7 cho 

Yêrusalem và Nơi Thánh được hưởng quyền tự do; tất cả những vũ khí khanh đã chuẩn bị, các đồn lũy khanh 

đã xây cất thì vẫn thuộc về khanh; 8 cũng được miễn chuẩn cho khanh tất cả những gì khanh đã mắc và sẽ mắc 

với công quĩ hoàng triều từ nay và mãi mãi về sau. 9 Khi nào ta hồi phục đế quốc của ta, ta sẽ hậu đãi vinh lộc 

cho khanh và dân tộc của khanh và Ðền thờ, khiến vinh giá của các khanh nên hiển tỏ khắp thiên hạ". 

10 Năm 174, Antiôkhô xuất chinh đến đất tổ tiên; và tất cả binh lực quay về với ông, khiến chỉ còn một số 

ít ở với Tryphôn. 11 Antiôkhô truy nã hắn và hắn chạy trốn vào Ðôra trên bờ biển,12 vì hắn biết tai họa đang 

chồng chất trên đầu hắn và binh lực đã bỏ hắn. 13 Antiôkhô hạ trại đánh Ðôra với 12 vạn binh chiến và 8000 

kỵ mã. 14 Ông bao vây thành và các thuyền từ ngoài biển xiết lại; ông đã hãm thành trên bộ và dưới biển, 

không để cho ai ra vào. 

  

Sứ giả đi Rôma về 

15 Bấy giờ Numênios và những người đi với ông đã từ Rôma về, mang theo thư cho các vua và các xứ; 

trong thư viết thế này: "16 Lucius, tổng tài của dân Rôma gửi lời chào vua Pôtôlêmê.17 Các sứ giả của người 

Do Thái đã đến với chúng tôi, như những thân hữu và đồng minh của chúng tôi, để tái lập tình hữu nghị và 

minh ước vốn đã có từ lâu, do Simon vị thượng tế và nhân dân Do Thái sai đi. 18 Họ đã đem tặng một thuẫn 

vàng 1000 cân. 19 Vậy chúng tôi lấy làm vui mừng mà viết cho các vua và các xứ là đừng tìm cách làm hại, 

đừng gây chiến với họ, các thành của họ, xứ sở của họ; đừng tham chiến bên những người đánh phá 

họ. 20 Chúng tôi cũng nghĩ là nên nhận của họ chiếc thuẫn. 21 Vậy nếu có quân ôn dịch nào đào tẩu khỏi xứ họ 

đến với các ngài, các ngài hãy nộp chúng cho Simon thượng đế để bị trừng trị theo lề luật của họ". 



 

 

22 Viên tổng tài cũng đã viết những điều đó cho vua Ðêmêtrius, Attalô, Ariarahê, và Arsêbê, 23 và cho tất 

cả các xứ Sampsamê, cho dân Sparta, cho Ðêlos, Mynđos, Sikyôn, Cari, Samos, Pamphylia, Lykia, 

Halicarnassê, Rkhôđê, Phasêli, Kos, Siđê, Arađos, Gortina, Kniđê, Kyprô, Kyrênê. 24 Và người ta đã chép bản 

sao lục cho Simon thượng tế. 

  

Antiôkhô VII bội ước 

25 Vua Antiôkhô hạ trại trước Ðôra, trong vùng ngoại ô, liên tiếp cho các đội quân tiến vào, và làm những 

máy hãm thành; ông vây xiết Tryphôn, không cho hắn ra vào. 26 Simon sai đến với ông 2000 tinh binh để tham 

chiến với ông, cùng với bạc vàng và đồ đoàn khá nhiều. 27 Nhưng ông không muốn nhận: ông đã lật lọng huỷ 

tất cả những gì ông đã ước hẹn trước kia, và sinh lòng ghẻ lạnh đối với Simon. 28 Ông sai Athênôbiôs, một 

người trong hàng thân hữu đến với Simon, để đàm phán với Simon rằng: "Các ngươi đã chiếm đoạt Yôppê, 

Gazara và Thượng đồn ở Yêrusalem, tức là những thành thuộc đế quốc ta. 29 Các ngươi đã tàn phá bờ cõi các 

thành ấy và gây tổn hại lớn lao trong xứ. Các ngươi đã bá chủ nhiều địa hạt trong đế quốc ta. 30 Vậy nay hãy 

trao trả lại các thành ngươi đã chiếm, với công thuế về các địa hạt các ngươi đã sang đoạt bên ngoài ranh giới 

Yuđê. 31 Bằng không, thì hãy thay vào đó 500 tạ bạc, và vì những vụ phá họai các nguơi can phạm và cống 

thuế trên các thành, 500 tạ nữa; bằng không ta sẽ đi chinh phạt các ngươi". 32 Athênôbiôs, thân hữu của vua, 

đến Yêruzalem và thấy sự giàu sang của Simon, cái chạn bày những chén vàng chén bạc, và nghi thể rất đài 

các, thì lấy làm kinh ngạc. Ông đã chuyển lai các lời của vua. 33 Ðáp lại, Simon nói với ông: "Chúng tôi không 

lấy đất đai của tha bang, cũng không sang đoạt của cải của người khác, nhưng là cơ nghiệp của tổ tiên chúng 

tôi, mà nhân cơ hội kẻ thù của chúng tôi đã bất công chiếm đoạt. 34 Và chúng tôi nắm được cơ hội, chúng tôi 

đã giành lấy lại cơ nghiệp của tổ tiên chúng tôi. 35 Còn về Yôpê và Gazara, ông đòi lại: Các thành ấy đã gây 

thiệt hại lớn trong dân, và đã tàn phá xứ chúng tôi; chúng tôi sẽ trả 100 tạ bạc đánh đổi lấy các thành ấy". (Sứ 

giả) đã không đáp lại một lời, 36 nhưng đã tức tối quay về với nhà vua và báo cho vua các lời ấy, cùng sự giàu 

sang của Simon và tất cả những điều mình thấy. Nhà vua đã đùng đùng nổi giận. 

  

Kenđêbê quấy nhiễu Yuđê 

37 Tryphôn lên một chiếc thuyền và đã trốn đến Orthôsia; 38 nhà vua bổ nhiệm Kenđêbê làm lại tướng cai 

miền duyên hải và cấp cho bộ binh kỵ mã. 

39 Vua truyền cho ông hạ trại đối diện với Yuđê. Vua cũng truyền cho ông xây Kêđrôn, bố phòng các cổng 

và lo đánh dẹp dân; còn nhà vua thì đuổi theo Truyphôn. 40 Kenđêbê đến Yamnia và bắt đầu khiêu chiến với 

dân, xâm lược vào Yuđê và bắt tù dân và chém giết. 41 Ông xây Kêđrôn và đồn trú kỵ mã và binh lực ở đó, 

ngõ hầu có thể xuất chinh đi lùng trên các đường Yuđê, theo lịnh vua đã truyền cho ông. 

  



 

 

  

Con cái Simon đánh bại Kenđêbê 

1 Từ Gazara, Yoan lên báo tin cho cha là Simon về các điều Kenđêbê thực hành. 2 Simon gọi hai người con 

cả của ông là Yuđa và Yoan lại nói với họ: "Ta, anh em ta và gia đình cha ta đã chiến đấu với các địch thù của 

Israel từ bé cho đến ngày hôm nay, và lắm lần tay chúng ta đã được may mắn cứu thoát Israel. 3 Nhưng bây 

giờ ta đã già, còn chúng con, nhờ ơn (trên), đã khá lớn tuổi, các con hãy thay ta và em ta mà xuất chinh chiến 

đấu vì dân tộc ta; nguyện xin ơn trợ lực bởi Trời ở với chúng con". 4 Ðoạn ông chọn lấy trong xứ 20 ngàn quân 

thiện chiến cùng với kỵ binh. Họ đã tiến đánh Kenđêbê và ngủ lại ở Môđin. 5 Sáng sớm chổi dậy họ tiến vào 

đồng bằng; và này có nhiều binh lực ra đón nhận họ, bộ binh và kỵ mã; có một cái khe ngăn giữa hai 

bên. 6 (Yoan) và quân của ông, hạ trại đối diện với chúng; thấy dân sợ không dám qua khe, thì ông Yoan đã 

qua trước; quân binh thấy vậy cũng băng qua theo ông. 7 Ông dàn quân ra và (đặt) kỵ binh ở giữa bộ binh, vì 

binh phe địch quá nhiều. 8 Họ thổi loa và Kenđêbê cùng đạo binh của y bị đánh tan ra, bỏ chạy; nhiều người 

trong bọn bị tử thương, tàn quân chạy trốn vào đồn lũy.9 Bấy giờ Yuđa em của Yoan đã bị thương; còn Yoan 

thì cứ truy nã địch, cho đến khi Kenđêbe vào Kêđrôn, (đồn) y đã xây. 10 (Những người khác) đã chạy trốn đến 

những tháp trong đồng Azôtô. Yoan đã phóng hỏa các tháp ấy. Chừng 2000 quân của chúng đã thiệt mạng. 

Rồi Yoan đã trở về Yuđê an toàn. 

  

Simon bị thảm sát - Yoan lên thay 

11 Ptôlêmê con của Abubos, được đặt làm tướng cánh đồng Yêrikhô và y có nhiều bạc nhiều vàng, 12 vì y 

là con rể của Thượng tế. 13 Lòng y dương dương tự cao; y muốn sang đoạt lấy xứ và suy tính mưu gian hai 

Simon và các con ông để thủ tiêu họ. 14 Simon đi kinh lý các thành trong xứ và chăm lo đến công việc hành 

chánh trong các thành. Ông xuống Yêrikhô, ông và các con ông, Mattathya và Yuđa, năm -77, tháng 11 tức là 

tháng Shêbat. 15 Con của Abubos đã lập mưu gián tiếp đón họ vào đồn nhỏ y đã xây gọi là Ðôk. Y đã làm tiệc 

lớn đãi họ và giấu sẵn ít người bên trong. 16 Khi Simon và các con đã say, Ptôlêmê chỗi dậy cùng với thuộc 

hạ, lấy khí giới và xông vào Simon ngay giữa bữa tiệc mà giết ông và cả hai người con cùng ít người hầu hạ 

của ông. 17 Y đã phạm tội phản trắc lớn và đã lấy oán báo ơn. 18 Y viết lại các điều đã xảy ra và gửi đến cho 

vua xin vua sai binh tiếp viện và hứa sẽ nộp các thành và các xứ cho vua. 19 Y sai ít người khác đến Gazara để 

thủ tiêu Yoan, và gửi thư đến các trưởng cơ mời họ đến với y, để y tặng cho bạc vàng và quà biếu. 20 Y cũng 

sai người đi chiếm Yêrusalem và núi Ðền thờ 21Nhưng có người chạy trước đến tin cho Yoan ở Gazare là cha 

ông và anh em ông đã bị hãm hại và "nó đã sai người đến giết ông". 22 Nghe vậy, ông rất đổi bàng hoàng, ông 

đã bắt lấy những người đến hãm hại ông mà giết đi, vì ông biết chúng đến để hãm hại ông. 23 Còn các việc 



 

 

khác của Yoan, các trận ông đánh, những chiến công ông đã lập, việc xây cất các tường thành ông đã tra tay 

và các sự việc khác của ông, 24 thì này các điều ấy đã được chép trong niên sử đời thượng tế của ông, từ ngày 

ông lên làm thượng tế thay cha. 

 

 

 


