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Baruch 

Kniha Báruch 

{1:1} a to jsou slova této knihy, které Baruch 

syn Nerias, syna Maasias, syna Sedecias, 

syn Asadias, syna Chelcias, napsal v Babylonu, 

{1:2} v pátém roce a v sedmý den 

měsíc, kdy když Kaldejci Jeruzaléma, a 

spálena ohněm. 

{1:3} a Baruch četl slova této knihy v 

Slyšení pana Jechonias syn Joachim krále Judova a v 

uši všech lidí, kteří přišli poslechnout knihy, 

{1:4} a výslechu šlechticů a králova 

synové a v jednání starších a všech lidí, 

od nejnižší k nejvyšší, i všem, kdo sídlil 

na Babylon u řeky Sud. 

{1:5}, načež plakal, postil a modlil před 

Lord. 



{1:6} také udělali sbírku peněz podle 

Každý člověk moci: 

{1:7} a poslali ho do Jeruzaléma: Joachim vysoké 

kněz, syn Chelcias, syna Salom a kněží, 

a všem lidem, které byly nalezeny s ním na 

Jeruzalém, 

{1:8} ve stejné době, kdy získal plavidel 

dům Pána, které byly provedeny z chrámu, do 

vrátíte je do půdy Judova, desátý den v měsíci 

Sivan, jmenovitě, stříbrná plavidel, která Sedecias syn 

Josias král Jada učinil, 

{1:9} po tomto babylónský král Nabuchodonozor měl 

unést Jechonias a knížata a zajatce, 

a mocní muži a lid země, od 

Jeruzalém a přivedl je k Babylonu. 

{1:10} a řekli: Hle, jsme vám poslali peníze na 

koupit, zápalné oběti a hřích nabídky a kadidla, a 

Připravujte Manu a nabízejí na oltáři Pána našeho 

Bůh; 

{1:11} a modlit se za život Nabuchodonozor král 



Babylon a pro život Balthasar svého syna, že jejich dny 

může být na zemi jako nebeské dny: 

{1:12} a Pán nám dá sílu a odlehčit naši 

oči a budeme žít ve stínu 

Nabuchodonozor král, vládce Babylonu a do stínu 

Balthasar jeho syn a my se jim slouží mnoho dní, a 

v jejich očích s přízní. 

{1:13} Pros za nás také Hospodinu našeho Boha, protože my 

zhřešil proti Hospodin, náš Bůh; a až do dnešního dne 

zuřivost pán a jeho hněv se od nás. 

{1:14} a Vy se číst tuto knihu, kterou jsme odeslali 

vám, aby přiznání v domě Páně, po 

rauty a slavnostní dny. 

{1:15} a říkat, Pánu patřil náš Bůh 

spravedlnosti, ale nám zmatek tváře, jak to je 

přišel předat tento den, jim Judova a aby 

obyvatelé Jeruzaléma, 

{1:16} a našich králů a naše knížata a naši 

kněží a naše proroky a naši otcové: 

{1:17} jsme zhřešil před Pánem, 



{1:18} ho neuposlechl a ještě naslouchal až do 

hlas Pána, našeho Boha, chodit v 

přikázání, které dal nám otevřeně: 

{1:19} od den, který Pán přinesl naši předkové 

z egyptské země, až do dnešní doby máme 

byli neposlušní Pánu, našemu Bohu a my byli 

nedbalost při není slyšet jeho hlas. 

{1:20} pročež zel rozštěpená nás a prokletí, 

který Pán jmenoval Mojžíš jeho sluha v době 

že si přivezli naši otcové egyptské země, aby 

nás, země oplývající mlékem a medem, jako jak to je 

Viz tento den. 

{1:21} Nicméně jsme ještě naslouchal až 

hlas Pána, našeho Boha, podle unto všechna slova 

proroci, kterého poslal k nám: 

{1:22}, ale každý člověk sledoval jeho představivost 

vlastní zlé srdce, sloužit cizí bohy a dělat zlo 

pohled na Pána, našeho Boha. 

{2:1} proto Hospodin dal dobré jeho slovo, které 

prohlásil, že proti nám a proti naši soudci, 



soudil Izrael a proti našim králů a naši princové 

a proti muži z Izraele a Juda, 

{2:2}, aby na nás velké pohromy, jako je například nikdy 

stalo se pod celým nebem, jako se stalo v 

Jeruzalém, podle věci, které byly napsány v 

Mojžíšův zákon; 

{2:3}, že člověk by měl jíst maso svého vlastního syna, a 

maso jeho vlastní dcera. 

{2:4} navíc on vysvobodil, aby se v poddanství 

na všech království, které jsou kolem nás, jako 

výčitky a zpustošení mezi všemi lidmi kolem, 

kde Pán jest rozptýlil je. 

{2:5} tak jsme byli svrženi a nikoliv povýšil, protože 

jsme zhřešili proti Hospodina, našeho Boha a nebyl 

poslušný jeho hlasu. 

{2:6} k pán náš Bůh appertaineth spravedlnosti: 

ale k nám a k našim otcům otevřít škoda, jak to appeareth 

den. 

{2:7} pro těchto ran se přijde na nás, které 

Hospodin jest vyslovuje se proti nám 



{2:8} ještě nebyly jsme se modlili před Pánem, který jsme 

může obrátit každý jeden z představy jeho zlý 

srdce. 

{2:9}, pročež pán bděl nad námi pro zlo, a 

Hospodin jest to nám přineslo: Hospodin je spravedlivý v 

všechna jeho díla, které jest nám přikázal. 

{2,10} a přesto jsme ještě naslouchal jeho hlasu, chodit 

v přikázání Pána, to jest postavil před nás. 
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{2:11} a nyní, Ó Pane Bůh Izraele, který však přinesl 

Lygii egyptské země s mocnou rukou, a 

vysoká ramene a s příznaky a zázraky a s velkou 

moc a jsi dostal sám název, jak appeareth tento den: 

{2:12} Ó Pane náš Bůh, jsme zhřešili, jsme udělali 

bezbožné, jsme se zabývali poskvrnili ve tvé vyhlášky. 

{2:13} ať tvůj hněv zase od nás: jsme jen pár 

vlevo mezi pohany, kde ty jsi nás rozehnal. 

{2:14} slyší naše modlitby, Ó Pane a naše petice, a 

Zbav nás pro tvé vlastní dobro a dejte nám přízeň v očích 

z nich, které vedly nás pryč: 



{2:15} že všechny země může vědět, že jsi pán 

náš Bůh, protože Izrael a jeho potomstvo se nazývá tvá 

Jméno. 

{2:16} Ó Bože, shlédni dolů z Tvé Svaté chýše, a 

za nás: Skloňte se vyplašil, Ó Pane, vyslyš nás. 

{2:17} otevřít tvé oči a hle; za mrtvé, které jsou 

v hrobech, jejíž duše jsou převzaty z jejich těl, bude 

Dejte Pánu chválu ani spravedlnost: 

{2:18} ale duše, která je velmi citlivý, který vchází 

Shrbený a slabý a oči, které selžou a hladový 

duše, dá ti chválu a spravedlnosti, Ó pane. 

{2:19} proto neposkytujeme naši skromnou 

prosbě před tebou, O Pane Bože náš, pro 

spravedlivost našich otců a našich králů. 

{2:20} pro jsi poslal tvůj hněv a rozhořčení 

na nás jak hovořil o svým služebníkům prorokům, 

říká: 

{2:21} tak praví Pán, Skloňte se vaše ramena 

sloužit babylónský král: tak ye zůstává v zemi 

že jsem dal až do svých otců. 



{2:22}, ale pokud vy nebudete do slyšet hlas Pána, 

sloužit králi Babylonu, 

{2:23} jsem způsobí, že přestanou ze cituje Juda, a 

z Jeruzaléma, hlas veselí a hlas 

radost, hlas ženicha a hlas nevěstu: 

a celá země bude pusté obyvatel. 

{2:24}, ale my by naslouchejte tvůj hlas, sloužit 

Babylónský král: proto jsi učinil dobré 

slova, že jsi spakest tím svým služebníkům prorokům, 

to, že kosti našich králů a kosti z našeho 

otcové, je třeba z jejich místa. 

{2:25} a hle, oni jsou vyhánět do žáru dne, 

a mráz v noci a zemřeli ve velké utrpení 

hladomor, meč a mor. 

{2:26} a dům, který se nazývá tvým jménem hast 

Ty zpustošila, jak je vidět tento den na 

špatnosti domu Izraele a domu Judova. 

{2:27} Ó Pane náš Bože, ty jsi nakládá s námi konec konců 

Tvou dobrotu a podle všeho veliké milosrdenství tvé, 

{2:28} jako ty spakest od služebníka Mojžíše v den 



Když ty mu napsat zákon před příkaz 

děti Izraele, řekl: 

{2:29} Pokud vy nebudete slyšet můj hlas, určitě to velmi Skvělé 

množství se obrátí v malé číslo mezi 

národů, kde jsem se rozptýlí. 

{2:30} protože jsem věděl, že nechtěl ani slyšet, protože to 

je stiffnecked lidí: ale v zemi jejich captivities 

Oni sami si pamatovat. 

{2:31} a musí vědět, že já jsem Hospodin, jejich Bůh: i 

se jim srdce a uši k slyšení: 

{2:32} a budou mě Velebit v zemi jejich 

zajetí a myslím, že na mé jméno, 

{2:33} a návrat z jejich ztuhnutí šíje a z jejich 

Wicked skutky: neboť se pamatují způsob jejich 

otcové, které zhřešili před Pánem. 

{2:34} a přivedu je znovu do půdy, které jsem 

slíbili přísahou k otcům jejich, Abraham, Izák, 

a Jacob a musí být pánů to: a já se zvýší 

je a oni nebudou zmenšil. 

{2:35} a já se věčnou smlouvu s 



se jejich Bohem a oni budou mým lidem: a já 

žádné další jednotky bude můj lid Izrael z půdy, že jsem 

dal jim. 

{3:1} Ó Bože všemohoucí, Bůh Izraele, duše v úzkosti 

neklidné duše, někdo k tobě. 

{3:2} poslech, Ó Pane, a mít slitování; Ty jsi milosrdný ar: 

a smiluj se nad námi, protože jsme zhřešili před tebou. 

{3:3} pro ty endurest na věky, a jsme naprosto zahynout. 

{3:4} Ó Bože všemohoucí, jsi Bůh Izraele, nyní slyšet 

modlitby z mrtvých Izraelity a jejich dětí, které 

zhřešili před tebou a nikoliv naslouchal hlasu 

tobě jejich Bůh: pro které způsobují štěpit těchto ran 

nám. 

{3:5} zapamatovat není nepravosti našich předků: ale 

Myslíš na to tvou sílu a tvé jméno teď v tuto chvíli. 

{3:6}, neboť ty jsi Hospodina, našeho Boha a tobě, Ó Pane, 

budeme chválit. 

{3:7} a z tohoto důvodu hast vložíš tvůj strach naší 

srdce, záměr, že bychom měli zavolat na jméno tvé, a 

chválí tě v našem zajetí: protože jsme volali na mysli všechny 



hříchy našich předků, kteří zhřešili před tebou. 

Den 3:8 {} hle, jsme se, ale to v našem zajetí, kde 

Ty jsi nás, rozehnal, výčitkou a prokletí a být 

předmětem platby podle všechny nepravosti našeho 

otcové, které odchýlila od Pána, našeho Boha. 

{3:9} poslech, Izrael, přikázání života: Dejte ucho k 

Pochopte moudrost. 

{3:10} jak happeneth to Izrael, že jsi v tvé 

nepřátele země, že jsi voskový staré v cizí zemi, 

že ty jsi poskvrnil s mrtvými, 

{3:11}, že ty jsi počítal s nimi to jít dolů do 

hrob? 
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{3:12} jsi jsi opustil studnice moudrosti. 

{3:13} Pokud jsi Augustinu kráčela cestou Boží, ty jsi 

musel mít žil v míru na věky. 

{3:14} učit, kde je moudrost, kde je síla, kde 

je pochopení; že jsi abys také vědět, kde je 

délka dnů a života, kde je světlo do očí, a 

mír. 



{3:15} kdo jest zjistil její místo? nebo kdo jest 

do její poklady? 

{3:16} kde jsou knížat pohanských, stát, a 

vládl jako zvířata na zemi; 

{3:17} jsou, které měly jejich zábava s drůbež 

vzduchu a ti, kteří hromadí se stříbrem a zlatem, ve kterém 
muži 

důvěřovat a konec jejich získání? 

{3:18} pro ony stříbrných a tak bylo 

opatrně, a jehož práce nevyzpytatelný, 

{3:19} jsou zmizel a vešel do hrobu, 

a ostatní jsou v jejich steads. 

{3:20} mladí muži viděli světlo a usídlili se na 

země: ale způsob poznání nebylo známo, 

{3:21} pochopil jejich cesty, ani vůči 

to: jejich děti byly daleko od tímto způsobem. 

{3:22} to podlé spatřen v Chanaan, ani jest 

to bylo vidět v Theman. 

{3:23} the Agarenes, které hledají moudrost na zemi, 

obchodníci z Merana a Theman, autory bajek, 



a hledači z porozumění; žádný z nich nemá 

známý způsob moudrosti, nebo pamatovat její cesty. 

{3:24} O Izrael, jak velká je dům Boží! a jak 

velké je místo jeho vlastnictví! 

{3:25} skvěle, a kterýž žádný konec; vysoká a projevovali. 

{3:26} tam byli od začátku, obři 

to bylo tak skvělé postavy a tak ve válce. 

{3:27} ty nevybrali si pán, ani on dal 

způsob poznání jim: 

{3:28} ale byly zničeny, protože neměli vůbec 

moudrost a obohaceny díky vlastní hlouposti. 

{3:29} kdo jest šla nahoru do nebe a brát ji, a 

přinesl ji dolů z mraků? 

{3:30} kdo jest pryč přes moře a našli ji, a 

přinese jí ryzí zlato? 

{3:31} žádný člověk zná cestu, ani myslí její cesty. 

{3:32}, ale ten, kdo ví všechny věci zná ji, a 

zovou, nalezl ji ven s jeho pochopením: ten, kdo připravil 

země pro věky jest naplnil fourfooted zvěř: 

{3:33} ten, kdo sendeth tam světlo a to vchází, povolává ho 



opět a to mu obeyeth se strachem. 

{3:34} hvězdy zazářila v jejich hodinky a radoval: 

Když volá, říkají, zde jsme se; a tak se 

veselí se zvala světlo mu, že z nich. 

{3:35} je náš Bůh a tam se nikdo jiný být 

v porovnání mu podílely z 

{3:36} jest zjistil úplně znalostí, a 

dal ho Jacob svého služebníka a do Izraele jeho 

milovaný. 

{3:37} později udělal on ukázal sám na zemi, a 

hovořil s muži. 

{4:1} je kniha přikázání Boží, a 

zákon, který je věčné: všechny které to musí 

k životu; ale například dovolené musí zemřít. 

{4:2} zase tobě, Jákobe a vzít do rukou to: vejít 

přítomnost světla, že jsi abys byl 

osvětlené. 

{4:3} dát tvé cti do druhého, ani věci 

jsou výhodné tobě zvláštní národ. 

{4:4} O Izraeli, rádi jsme: pro věci, které se líbí 



Bohu se přihlásily k nám. 

{4:5} být dobré mysli, můj lid, památník Izraele. 

{4:6} ye byly prodávány k národům, nikoliv pro [své] 

zničení: ale jelikož ye na hněv Boha, byl 

dostalo se na nepřátele. 

{4:7} pro ye vyprovokoval mu, že vás tím, že obětuje 

ďáblové a ne k Bohu. 

{4:8} ye zapomněli věčného Boha, který přinesl 

jste vzhůru; a Vy zarmoutili Jeruzaléma, který tě nasytil. 

{4:9} pro když viděla, že hněv Boží přichází na 

řekla, Hearken, Ó vy, kteří bydlí o Sion: Bůh 

kterýž přivedl na mě velký smutek; 

{4:10} jsem viděl zajetí mých synů a dcer, 

vedly k tomu věčné na ně. 

{4:11} s radostí udělal jsem živit; ale je poslal pryč 

s plakat a naříkat. 

{4:12} Nechť nikdo radovat nad mi, vdova, a 

opustil mnoha lidí, kteří za hříchy svých dětí jsem vlevo 

pusté; protože odešli z Boží zákon. 

{4:13} nevěděl ani jeho stanovy, ani chodil způsoby 



jeho přikázání ani šlápl do cesty disciplíny v 

jeho spravedlnost. 

{4:14} ať ten bydlí o Sion přijde, a 

Pamatujte, vy zajetí mých synů a dcer, které 

Věčné jest přinesl na ně. 

{4:15} pro kterýž přivedl národ na ně z daleka, 

nestydatá národ a cizí jazyk, který ani 

reverenced stařec, ani lítost dítě. 

{4:16} unést tyto drahé milované děti 

Vdova a levé jí to byl sám pusté bez 

dcery. 
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{4:17} ale co vám mohu pomoci? 

{4:18} pro ten, který přinesl těchto ran na vás bude 

vyvedu tě z rukou nepřátel. 

{4:19} jít svou cestou, O mé děti, jít svou cestou: i 

jsem zůstal pustý. 

{4:20} jsem odkládal oblečení mír a dát na 

Já pytloviny mé modlitby: volám k 

Věčnosti v mých dnů. 



{4:21} být dobré mysli, O mé děti, brečet 

Pán a on bude dodávat sílu a rukou 

nepřátelé. 

{4:22} pro moje naděje je ve věčnosti, které vám ušetří 

Vy; a radost je Poďtež ke mně od Svatý, protože 

milosrdenství, který se brzy přijde k vám z 

Věčný našeho Spasitele. 

{4:23} protože jsem vás poslal s smutek a pláč: ale 

Bůh ti dá mi opět s radostí a veselím pro 

nikdy. 

{4:24} jako stejně jako dnes viděl sousedy Sion vaše 

zajetí: tak se uvidí krátce vaši spásu od našeho 

Bůh, který se na vás s velikou slávou, a 

jas věčná. 

{4:25} mé děti, trpět trpělivě hněv, který je 

na vás sestoupí z Boha: neboť jest pronásledování svého 
nepřítele 

tě; ale krátce ty budeš vidět jeho zničení a budeš 

šlapat na krk. 

{4:26} mé jemné ty šly drsné způsoby a byly 



odvezen jako hejno chytil nepřátel. 

{4:27} být dobré pohodlí, O mé děti a plakat 

Bůh: neboť vy být si vzpomněl, že o něm, že tyto 

věci na vás. 

{4:28} jako to byl svou mysl bloudit od Boha: Ano, 

vracených, hledají ho desetkrát víc. 

{4:29} pro ten, kterýž přivedl těchto ran na vás 

musí přinést věčné radosti s vaší spáse. 

{4:30} mít dobré srdce, Jeruzaléme: pro ten, kdo dal 

tobě to jméno tě potěší. 

{4:31} mizerně jsou ti, kteří tě postihla a se radoval 

na tvůj pád. 

{4:32} mizerně jsou města, která sloužila tvé děti: 

Ubohý je to, že získal tvoji synové. 

{4:33} pro radovala z tvé trosky, a byl rád, že tvá 

podzim: tak ona bude zarmoucen pro její vlastní Zkáza. 

{4:34} pro se odnést radost její velké 

množství a její hrdost se obrátí v smutku. 

{4:35} pro oheň se přijde na ni od věků, 

dlouho vydržet; a ona se obydlené Devils pro 



skvělý čas. 

{4:36} Ó Jeruzaléme, vzhled o tobě směrem na východ, a 

Hle radost, který přichází k tobě od Boha. 
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