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Глава 1.
- У првој глави имамо две посланице које су намењене

Јудејима у Египту
-- У првој посланици (1- 9 стих) Јудеји у Египту се
позивају на поштовање Мојсијевог закона
-- Посланица је написана за време царовања Димитрија
који је много зла нанео Јудејима
-- У другој посланици (10 – 36 стиха) Јевереји благодаре
Богу јер их је избавио од великих ратова
--Позивају се Јудеји из Египта да заједно са осталом
браћом славе празник Сјеница и огња као успомену на
жртву коју је принео Немија
-Описује се сакривање огња са жртвеника у безводном
бунару

-Немија је послан да нађе огањ
-- Уместо огња проналази густу воду; Чудо са водом

након изливања воде на принесене жртве
-- Царевом наредбом место где је пронађена вода
бива проглашено светим местом; Место је названо
Нефтаи што значи очишћење

Глава 2.
-Наставља се друга посланица (1-18 стих); Описује се

сакривање Ковчега Завета, Скиније и олтара
кадионаог од стране пророка Јеремије
-Пратиоци пророка Јеремије желе да обележе пут до
пећине; Нису успели и добијају сведочанство да ће се
Ковчег пронаћи кад Бог окупи сабрање народа
- У наставку главе писац сведочи како ће покушати да
у кратким цртама изложи историју, коју је пре тога
Јасон Киринејац описао у пет књига

Глава 3.
-Описује се владавина цара Селевка и његова

владавина се одликовала миром и поштовао се Закон
Божји
- Првосвештеник је Онија; Свађа са Симоном око
надзора над тржиштем у Граду
-Симон саопштава цару да је ризница у Јерусалиму
пуна новца
- Цар шаље Илиодора да покупи новац из Јерусалима;
Сазнаје да је то новац који је намењен за удовице и
сирочад
-Илиодор одлази у храм по новац али их стиже Божја
казна и остаје укочен
-Захваљујући молитви првосвештеника Оније бива
излечен
-Илиодор приноси жртву и враћа се цару

Глава 4.
-После смрти цара Селевка на трон долази Антиох

Епифан
-Јасон брат Онијин незаконито постаје првосвештеник
-Он почиње да пропагира јелинизам и да укида закон
Божји
-Менелај брат Симонов по заповести Јасоновој одлази
код цара
-Цар поставља за првосвештеника Менелаја
-Антиох Епифан одлази у Киликију, његов заменик
постаје Андроник
-Менелај је подмитио Андроника и убија Онију
-По повратку Антиоха Епифана из Киликије, Андроник
бива убијен од стране Антиоха Епифана због убиства
Оније

Глава 5.
-Антиох Епифан одлази у ратни поход на Египат,

стиже лажни глас да је умро
-Јасон окупља војску и напада Град; Напад је одбијен а
Јасон бива прогнан у Амонску земљу; Не зна се где је
скончао живот
-По повратку из Египта Антиох осваја Град, пљачка
Храм и спроводи немилосрдну освету
- Нови намесник у Јерусалиму је Филип
-Цар шаље Аполонија да побије мушкарце а жене да
прода у робље
- Јуда Макавејац са саборцима одлази у пустињу

Глава 6.
-Цар Антиох шаље старца Атињанина да приведе
народ Зевсу, да оскрнави Храм и да народ одвоји од
закона
-Убијани су сви који нису хтели да прихвате Јелинизам
- Један од њих је био и старац Елеазар
-Захтевали су од њега да једе забрањено месо, да
пређе у Јелинизам. Као поштовалац Закона Божјег
одбија и због тога бива сурово кажњен

Глава 7.
-Мучење мајке са седам синова
- Одбијали су да једу недозвољено месо
-По наредби цара сви су

били убијени осим најмлађег

сина
-Од мајке се захтевало да убеди сина да поклекне
- Мајка и син су остали јаки у својој вери тако да и они
бивају убијени

Глава 8.
-Јуда Маквејац окупља устанике
-Филип обавештава Птоломеја (војног заповедника)
о делатностима Јуде Макавејца
-Птоломеј шаље Никанора са 20000 хиљада војника и
војсковођу Горгију
-Јуда Макавејац храбри народ и дели их у четири
чете
-Излази у сусрет Никанору и односи победу
-У следећој борби су успели да победе и војводу
Тимотеја и Арапе преко Јордана

Глава 9.
-Антиох се враћа посрамљен из Персије; Чуо је шта се

десило са Никанором и Тимотејом; Изразио је жељу за
осветом
-Чим дођем тамо учинићу Јерусалим гробљем Јудејаца
-Због ових речи Бог га кажњава; И захвати га
неподносиви бол утробе
-Пошто није могао да издржи болест почиње да се
каје; Желео је да украси Свети Храм и да Јудеје учини
једнакима са Атињанима
-Одређује свога сина Антиоха за цара и након тога
умире

Глава 10.
-Јуда Макавејац чисти храм од идола
-У исти дан је Храм био оскрнављен и очишћен
-Након тога су прослављали празник Сјеница
-Антиох Пети поставља Лисија за војног заповедника
-Војсковођа Горгија заједно са Идумејцима креће на
Јудеје али је напад одбијен
-Тимотеј у Азији скупља војску и напада Јудеје
-Док је битка била у току на страни Јудеја долазе са
неба пет коњаника и Тимотеј бива поражен и убијен

Јудина победа, рад Густава
Дора

Глава 11.
-Царев намесник Лисије скупља војску и креће на
Јерусалим
-Макавејци моле Бога да им помогне; Помоћ им стиже
у виду белог коњаника који иде испред њих
-Јудеји су однели победу, Лисије са остатком војске
бежи
-После ове битке Лисије жели мир са Јудејима
-У наствку главе се излажу четири писма о миру

Глава 12.
-Грађани Јопе потапају лађе са Јудејцима
-Јуда Макавејац напада Јопу и уништава пристаниште и
убија све који су се ту нашли
-Исто је учинио и са становницима Јамније
-Започет је и рат против Арапа али су се брзо измирили
-Јуда је успео да потуче и град Каспим
-Успео је да ухвати Тимотеја али га касније ослобађају
-Град Скитопољ нису напали јер су били у добрим
односима
-Напали су и војсковођу Горгију али је он успео да побегне
-Неки Јудеји су опљчкали Јамнију и због тога су пострадали
у борби против Горгија
-Јуда са народом остаје у Одолам чека Суботу сахрањује
мртве и моли се за њих

Глава 13.
-Антиох, Лисије и Менелај крећу у обрачун са
Јудејима
-Долази до сукоба између Антиоха и Менелаја јер је
Менелај оптужен од стране Лисија да је он узрок свих
зала који им се догађају
-Менелај је погубљен у Верији
-Народ уздајући се у Бога напада цара ноћу и у том
боју је пострадало 2000 царевих војника
-Цар потом напада Ветсуру али је потиснут од стране
Јудејаца
-Долази до измирења становника Ветсуре и цара

Глава 14.
-На власт долази Димитрије тако што убија Антиоха и
Лисија
-Цар Димитрије шаље Никанора да убије Јуду
-Када су се војске среле, Никанор је чуо о прошлим
Јудиним биткама и пружа му десницу мира; Јуда прихвата
-Никанор остаје у Јерусалим и одржава добре односе са
Јудом
-Цар Димитрије шаље писмо Никанору да крене у борбу
против Јуде
-Никанор одлази до верских старешина и захтева од њих
да му предају Јуду, у супротном ће разрушити храм
-Разис, јерусалимски старешина извршава самоубиство
пре него што Никанорови војници долазе до њега

Глава 15.
-Никанор спрема војску да нападне Јудеје на дан
Суботњи
-Јуда се моли Богу и на небу му се указује Онија и
пророк Јеремија
-Јеремија даје Јуди златни мач којим ће разбити
противнике
-Уз помоћ Божју успева да убије Никанора и порази
његову војску
-Никнорову главу је ставио испред Храма
-Као успомену на овај догађај установили су празник

