Прва књига Макавејска

1. глава












Владавина Александра Великог, његова смрт и подела царства.
Народ у Израиљу преступа од закона направивши гинасион(училиште и стадион) и „ И
учинише себи необрезања (άκροβνστίας = преправише обрезање), и одступише од Завета
Светога, и подјармише се незнабошцима, и продадоше се да чине зло. “
Цар Антиох (Епифан), утврдивши царство, напда цара Птоломеја (VI Филомитора), цара
Египатског и побеђује га, узима плен.
Враћајући се из похода осваја Израиљ, пљачка Храм узевши све сасуде и кадинонице.
Враћа се у своју земљу и чини богохуљење.
Велика туга(плач) настаје у Израиљу.
Цар Антиох шаље начелинка за порез са великом војском у земљу Јудину, они на превару
нападају Јерусалим, пљачкају га и пустоше и граде тврђаву на његово место.
Цар даје наредбу да се сви морају почети понашати као један народ(Јелински), ко не
послуша наредбу биће убијен.
Многи народ престаје са старим обичајима и почињу се клањати идолима. Граде жртвеник
у светињи над светињама. Убијају све жене које обрезују своју децу. Терају народ да једу
нечисте животиње, многи одбијају и због гину.
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Мататија, син Јована Симоновог, свештеник из Јерусалим настањује са сионовима у Модину.



Долазе им цареви људи и заповедају им да принесу жртве.



Они то одбијају, Мататија убија Јудејца који је приступио да принесе жртву, такође убија и човека
царевог и руши олтар.



Мататија бежи са синовима у горе.



Народ који је остао веран закону Божијем и бежи у пустињу у пећине.



Царева војска их стиже и окружује.



Они одбијају да ратују јер је била субота, војска упада у пећине и сви гину.



Мататија сакупља војску, придружују им се Асидеји, јунаци, добровољци закона.



Убијају Јудеје који се клањају незнабожачким идолим, руши олтаре, прогони незнабожце, сву децу
обрезује.



Мататијева говор и благослов, његова смрт.

Икона Свети Макајевских мученика
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Јуда постаје заповедник, слава његова се шири кроз сву Јудеју. Иде по градовима и истребљује
безаконике.



Управник Самарије, Аполоније сакупља велику војску и креће на Јуду. Он сазнаје за то и излази му у
сусрет у побеђује га. Узимам му сав плен и мач Аполонијев.



Сирон, начелник војске Сиријске, чувши за Јуду, сакупља велику војску и напада га на гори
Веторона, са бројнијом војском.



Јуда охрабљује изморену војску и јуришом на Сирона побеђује га.



Реч о Јудиним победама долази до цара, он сазива велику војску из свег царства свога.



Видевши да остаје без новца у ризници, цар одлази у Персију да узме данак од својих вазала и
оставља Лисија на његово место, оставља му пола своје војске и сина на чување. Даје му заповести
шта треба чинити са Израиљем.



Он позива Птолемеја сина Дорименова, и Никанора и Горгију и шаље их са великом војском.
Они пустоше Израиљ и логоре се близу Емауса.



Јуда окупља сав преостао народ у Израиљу и састају се у Масифу. Колктивно се моле. После
молитве трубе на трубе, нартод се окупња и улогоравају се јужно од Емауса.
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Горгија, један од заповедника царске војске узима део војске, са планом да у ноћи изенада нападне
Јудин логор те тако да их порази.



Јуда сазнаје са његов план, оставља логор напуштен и с јутром креће у напад на главну војску, и
побеђује их, Горгија уплашивши се бежи у Филстеју.



Преживели долазе код Лисија и говоре му шта се десило, он следеће године сакупља војску (65 000
војника), одлази у Идумеју и поставља логор у Ветсури.



Ту их сусреће Јуда. Моли се Богу и долази до битке. Лисије се повлачи у Антиохију и најми
плаћенике са намером да опет нападне Јуду.



Јуда са војском улази у Јерусалим наређује заповедницима да нападну тврђаву а он чисти храм,
руши стари и прави нови жртвеник.



Народ се поклања жртвенику и установљава се празник обнове храма.

Ослобађање Јерусалим, обнове храма и успоставање
празновања Хануке

5. глава


Околни народи се удружују да истребе Израиљ. Јуда са браћом иде у оклоне земље да помогну
народу. Оставља Јосифа да брани Јудеју.



Симон одлази у Галилеју и побеђује незнабожце, преостали народ узима и враћа га у Јудеју.



Јуда и Тонатан, брат његов су отишли у Галаду, ослобађају народ заробљен у тврђавама.



Тимотеј, вођа незнабожаца окупља сву војску и улогори се наспрам Рафона са друге стране потока.
Јуда прелази поток и побеђује Тимотејеву војску.



Јуда окупља сав Израиљев народ у Галади и води их у Јуду. Успут освајају Ефрон, јер их нису хтели
пустити кроз њихову земљу.



Прелазе Јордан и иду на гору Сион а Јосиф, кога је оставио Јуда да води народ, је хтео да се докаже
и нападе Јамнију. Ту је био поражен.



Јуда напада и побеђује у јужној земљи(Хеврон, Марису, Азот)
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Цар Антиох ( IV Епифан) сазнаје о поразу Лисија од стране Јуде



Цар пада у постељу схвата шта је све урадио Израиљском Богу , даје свој плашт прстен Филипу,
његовом пријатељу и умире.



Лисије сазнаје да је цар умро и поставља Атиоха V за цара и даје му име Евпатор.



Јуда опседа Јерусалимску тврђаву са намером да истреби незнабожце.



За то сазнаје цар и окупља 120 хиљада војника и 32 слона.



Битка код Ветзахарије, Елазар гине убијајући слона, Јуда се повлачи на Сион.



Цар је опколио Сион, Јудеју гладују.



Лисије сазнаје да се Филип враћа са великом војском из Персије.



Цар на превару осваја град и враћа се у Антиохију.
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Димитрије (Сотир I) долази из Рима, хвата Антоха V и Лисија, убија их и зацарује се.



Алким безбожник, моли цара да му помогне да се освете за све људе које су Јуда и његова браћа
побили, он му помаже тако што му шаље цара Вакхида.



Алким на превару осваја Јудеју и добија је на управу.



Јуда се због праваре свети безбожницим и ојача



Алким се враћа цару и моли за помоћ. Цар шаље Никанора.



Никанор поккуша на превару ухавити Јуду, али нуспешно.



Битка код Хафарсалама, Никанор исмејава свештенике са Сиона и повлачи се.



Битка између Јуде и Никанора, Никанор гине, војска се повлачи, Израиљци их гоне и истребљују.



Јуда узима Никанорву главу и ставља је на врата Јерусалимска
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Јуда шаље Евполемона сина Јованова у Рим да направи савез.



Склапа се савез са између Јудеје и Рима.
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Димитрије (I Сотир) након пораза Никанор и војна снага његова у рату шаље Вакхида и
Алкима у Јудеју.



Јуда макавејац гине у боју против Вакхида.



браћа Јонатан и Симон сахрањују Јуду у гробу отаца његових у Модину.



Вакхид поставља безбожне људе за управитеље по Јудеји.



Јудин брат Јонатан преузима вођство.



Вакхид хоће да убије Јуди те он и брат му Симон беже у пустињу Текое, те их прати са војском до
реке Јордана.



Брата Јонатановог Јована убијају Јамврини, те он прави заседу на свадби Јаврина и убија већину и
осветише Јована.



Пораз Вакхида на Јордану и повлачење у Јерусалим.



Алким доживљава шлог и умире,а Вакхид се враћа Сотиру I, 2 године мира у Јудеји.



Вакхид опет напада Јудеју али бива поражен код Витсавеје, склапа мир са Јонатаном и погубљује
све који су га саветовали да напада Јудеју.



Јонатан постаје судија Израилу
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цар Александар Антиохов син звани Епифан заузима Птолемаиду.



Димитрије нуди повластице I Јонатану како би предухитрио Александра у склапању савезништва са
Јонатаном.



цар Александар нуди боље повластице Јонатану и он постаје првосвештеник у Јерусалиму.



Јонатан одбија Димитријеве понуде и придружује се Александру.



Рат између Димитрија и Александра, Димитрије гине.



Женидба цара Александра са египатском принцезом Клеопатром.



Јонатан постаје управитељ Јудеје.



син Димитрија I, Димитрије II постаје цар и шаље Аполонија да нападне Јудеју и он се улогорава у
месту Јопи.



Јонатан напада Аполонија из Јерусалима, гони га до Азота, а затим до Вит Дагона где их Јонатан
пали огњем и победнички се враћа у Аскалон, а потом у Јерусалим.



за ову победу Јонатан од цара Александра добија Акарон и златну копчу која се даривала
сродницима.
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Цар Птоломеј узима приморске градове од Селвикије приморске .



Птоломеј нуди Димитрију II савез тако што хоће да преуда своју кћер Клеопатру за њега.



У Антиохији Птоломеј се ставља на себе круну Азије и Египта.



Александар из Киликеја напада Птоломеја али га Птоломеј са великом војском потискује у Арабију.



Завдил Арапин одсеца главу Александрову и шаље je Птоломеју, Птоломеј трећег дана умире, а
Димитрије II постаје нови цар.



Димитрије II Јонатану потврђује звања.



Димитрије распушта војску, али не и плаћенике, три хиљаде људи које шаље Јонатан побеђује сто
хиљада побуњеника усред Антиохије.



Трифон узима Александровог сина Антиоха, окупља војску коју је распустио Димитрије и ратним
слоновима побећује Димитрија и крунише Антиоха за цара.



Нови цар Антиох VI признаје Јонатана.



Победа Јонатанова и Симонова над иноплеменицима у Галилеји.
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Јонатан обнавља савез с Римом и Спартанцима.



Битка у Целесирији и Победа над царском војском.



Обнова Jерусалима.



Трифон преваром заробљава и убија Јонатана у Птолемаиди.
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Симон наслеђује Јонатана.



Поход Трифонов.



Јонатанова смрт и Погреб.



Трифон узурпатор убија цара Антиоха VI.



Симон се окреће Димитрију II.



ослобађање Јудеје од пореза и ослобађање тврђаве у Јерусалиму.



Симон поставља свог сина Јована за начелника војске у Газери
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Димитрије II пада у руке цару персијском и мидијском Арсаку.



Похвала Симону вођи народа.



Обнова савеза са Спартом и Римом.



Почасни декрет о делима Симоновим.
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Нови цар Антиох VII признаје власт Симону.



Јудејски посланици долазе из Рима, проглашење савеза.



Царев човек Атиновије прети Симону.



Поход Кендевеја на Јудеју.
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Победа Симонових синова Јована и Јуде над Кендевејем са двадесет хиљада људи.



Јуда брат Јованов рањен у битци.



Јован их гони до Кедрона, потом до Азота палећи све успут.



Смрт Симонова преваром зета његовог Птоломеја код Јерихона.



Напија Симона и синове његове Мататију и Јована и убија их.



Птоломеј шаље убице да убију Јована у Газеру, али реч о Птоломејевој издаји долази до њега пре
тога и он их хвата и погубљава их .



Син Јован Хиркан наслеђује Симона.

