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Baruch 

A könyv a Baruch 

1:1 és ezek azok a szavak, a könyv, mely Baruch 

fia, Nerias, Maasias, Sedecias, fia fiának 

Asadias, Chelcias, fia fiának írta Babylon, 

{1:2} az ötödik évben, és a hetedik napon a 

hónap, milyen, amikor mint a káldeusok volt Jeruzsálem, és 

égett a tűz. 

{1:3} és Baruch olvastam ezt a könyvet, a szavak a 

hallatára pedig Jekoniás Joachim király Erzsébet, és a fia 

a fülek, az emberek, hogy eljöttek, hogy hallgassák a könyv, 

1:4, és a tárgyaláson, a nemesek és a király 

fiai, és a tárgyaláson, a vének, és az egész nép, 

a legalacsonyabb szólt a legmagasabb, még minden őket hogy 
lakott 

a Babylon Sud-folyó mellett. 

{1:5} mire ők sírt böjtölt és imádkozott előtt a 

Úr. 



{1:6} tették is pénzt szerint gyűjteménye 

minden ember erő: 

1:7, és küldött ez nektek Joachim Jeruzsálembe a magas 

pap, a fia, Chelcias fia, Salom, valamint a papok, 

és az egész nép, amely megállapította, vele: 

Jeruzsálem, 

{1:8} ugyanabban az időben, amikor megkapta a hajók 

a házban az Úr, hogy végeztek ki a templomból, hogy 

vissza őket a föld Erzsébet, a hónap tizedik napján 

Balogh, nevezetesen, ezüst edények, amelyek Sedecias fia 

Jozef király Jada tette, 

{1:9} hogy Nabuchodonosor Babilon királya volt 

elragadta, pedig Jekoniás, és a fejedelmek és a foglyok, 

a hatalmas férfiak és az emberek, a föld, a 

Jeruzsálem, és vitték ezeket, Babilon. 

1:10 és azt mondták: Íme, küldtünk neked pénzt 

megvenni a égetett kínálatát, és a bűn kínálatát és a tömjén, és 

készüljetek a manna, és kínálnak az oltáron az Úrnak mi 

Isten; 

1:11, és imádkozzatok az élet, a Nabuchodonosor királya 



Babilon, és az élet Balthasar fiát, hogy a nap 

lehet, hogy a földre a nap az ég: 

1:12 és az Úr ad nekünk erőt, és könnyítsen a 

szemét, és mi él alatt a árnyék-ból 

Nabuchodonosor király, Babilon, és árnyékában 

Balthasar fia, és mi kell szolgálni őket több napig, és 

mellette található a látvány. 

{1:13} könyörögj értünk is az Úrhoz, Istenünk, a mi 

vétkeztem ellened az Úrra, Istenünkre; és ez a nap szólt a 

düh és az Úr haragját nem tőlünk van kapcsolva. 

1:14 és ti kell olvasni ezt a könyvet, amely küldtünk 

nektek, hogy vallomás a házban az Úr 

az ünnepek és ünnepélyes nap. 

1:15, és azt mondjátok, hogy az Úr a mi Istenünk tartozik 

igazság, de nékünk a zavart az arcok, mint az 

ezen a napon, nekik az Erzsébet, és lészen a 

Jeruzsálem lakói 

1:16 és a királyok, és a fejedelmek, és hogy mi 

a papok, a próféták, és a mi atyáink: 

{1:17} mert vétkeztünk az Úr előtt, 



{1:18} és engedelmeskedett neki, és nem hallgattak 

a hangja az Úr a mi Istenünk, hogy séta a 

az parancsolat, amit ő adott nekünk nyíltan: 

{1:19} a naptól, hogy az Úr hozta elődeink 

ki Egyiptom földjéről, szólt a mai napig megvan 

már engedetlen karvezetõnek az Úr a mi Istenünk, és mi volna 

hanyag abban, hogy nem hallotta a hangját. 

1:20, tehát a rosszat nekünk, és az átok, hasított 

mely az Úr Mózes által szolgája idején 

hogy ő atyáinkat kihozta a Egyiptom földjén, hogy 

nekünk a földet, hogy floweth a tej és a méz, mint ahogy a 

lásd ezen a napon. 

{1:21} mindazonáltal nem hallgattak a 

az Úr a mi Istenünk, szerint szavaira minden hang 

a próféták, akit ő küldött nekünk: 

{1:22} de minden ember követi a képzelet, az ő 

saját gonosz szíve, idegen isteneknek szolgálni, és a teendő 
gonoszt 

a látvány az Úr a mi Istenünk. 

2:1 tehát Feltűrte az Úr jó a szó, amely 



azt kifejezetté ellenünk, és mi a bírákkal szemben, 

megítélni, Izrael, és a királyok, és a hercegek elleni 

és ellen a férfi Izrael és Erzsébet, 

{2:2}, hogy ránk nagy csapás, mint soha 

történt az egész ég alatt, mint lőn, hogy a 

Jeruzsálem, szerint a dolgok, hogy volt írva a 

Mózes törvénye; 

{2:3} hogy egy ember kell enni a test saját fiát, és 

a test saját lányát. 

{2:4} továbbá kinek átadta őket, hogy az alávetettség 

hogy a királyságok, hogy körös-körül minket, mint egy 

szemrehányás és a pusztulás, a nép között körös-körül, 

ahol az Úr kinek szétszórt őket. 

{2:5} így voltunk le, és nem magasztos, mivel 

Mi vétkeztünk az Úr a mi Istenünk ellen, és nem lett volna 

engedelmeskedni hangjára. 

{2:6}, az Úr Istenünk appertaineth igazságát: 

de nékünk, és a mi atyáink nyit szégyen, mint ez meg 

nap. 

{2:7} az ilyen csapás utol minket, amely a 



Lord kinek hangsúlyos ellenünk 

{2:8} még mi nem imádkoztak az Úr előtt, hogy mi 

viszont mindegyik a fantáziáját a gonosz 

szív. 

{2:9} tehát az Úr nézte át minket a gonosz, és 

az Úr hozott ez ránk: mert az Úr az igazak 

összes művei amely megparancsolta nekünk. 

{2:10} még mi nem hallgatott szavára, járni 

az Úr parancsolatait hogy ő kinek meg előttünk. 

Baruch Page 636 

{2:11} és most, Ó Uram, Izráel Istene, hogy tettél 

néped az Egyiptom hatalmas kézzel, és 

nagy kar, és jelek, csodák, és nagy 

hatalom, és a hast ütött magad egy nevet, mint ezen a napon 
meg: 

2:12 Ó Uram, Istenünk, vétkeztünk, tettünk 

istentelen, mi már foglalkoztak unrighteously te szertartásokat. 

{2:13} enged elfordítod, viszont nekünk: vagyunk, de néhány 

balra a pogányok között, ahol te voltál szétszórt minket. 

{2:14} hallja imáinkat, Ó Uram, és a petíciót, és 



szabadíts meg minket a saját kedvéért, és nekünk szívességet a 
látvány 

közülük, amelyek vezettek minket el: 

2:15 a föld is tudja, hogy te vagy az Úr 

Istenünk, mert Izrael és utódainak az úgynevezett te 

név. 

2:16 Ó, Urunk, Tekints le, a te Szent ház, és 

fontolja meg nekünk: meghajol a füled, Ó Uram, hogy halljon 
minket. 

{2:17} nyissa meg a szemeid, és íme; a halottak, amelyek 

a sírokban, amelynek a lelkek veszik a testüket, majd 

adja meg az Úrnak sem dicséret, sem igazság: 

{2:18} de a lélek, hogy nagyon bosszús, amely 

lehajolt, és gyenge, és a szemét, hogy nem, és az éhes 

lélek, adok neked dicséret és igazságát, uram. 

{2:19} ezért nem tesznek a szerény 

könyörgés teelőtted, Ó Uram Istenünk, az a 

igazság a mi atyáink, és a királyok. 

2:20 a te küldtél, te harag és felháborodás 

ránk mint szavadban szolgáid, a próféták által 

azt mondja: 



{2:21} így szól az Úr, íj, le a vállak 

szolgálja a babiloni király: tehát ti marad a földön 

hogy adtam atyáitoknak. 

{2:22}, de ha nem halljátok az Úr szava, 

szolgálja a Babilon királya, 

{2:23} fog okozni, hogy megszűnik az a cites Júda, és 

a Jeruzsálem, a hang a jókedv és a hangja nélkül 

öröm, a hangja a vőlegény és a menyasszony hangja: 

és az egész ország lakosságának elhagyatott lesz. 

{2:24}, de mi nem hallgatnak hangodat, szolgálni 

a babiloni király: ezért tetted ezt jó a 

szavak a te szolgáid, a próféták által spakest 

nevezetesen, hogy a csontok, a királyok, és a csontokat, a 

apák, helyükre kell kivenni. 

{2:25} és lássátok, ezek öntött a hőt a nap, 

és a fagy, az éjszaka és akkor halt meg, a nagy nyomorúság 

éhínség, kard és döghalál. 

{2:26} és a ház, melynek neve a te nevedben hast 

te laid hulladék, mint azt is látható ezen a napon, a 

gonoszság Izráel házának, és a ház Erzsébet. 



{2:27} Ó, Urunk Istenünk, te tettél foglalkozott velünk után 

te a jóság, és hogy nagy kegyelmet, teszel, 

{2:28} te szolgádnak a nap által spakest 

Mikor parancsoltál neki, hogy írjon a törvény előtt a 

Izráel gyermekeinek, mondván: 

{2:29} Ha nem halljátok a hangomat, biztosan ez nagyon nagy 

sokaság egy kis szám között kell alakítani a 

Nemzetek, ahol majd szétszórja őket. 

{2:30} mert tudtam, hogy ők nem hall engem, mert ez 

merevnyakú nép van: de a captivities földjén 

emlékeznek kell magukat. 

{2:31}, és tudom, hogy én vagyok az Úr, Istenük: i 

ad nekik egy szív, és a fül, hallani: 

{2:32} zengem engem ezen a földön, és a 

fogságban, és gondolom, az én nevem, 

{2:33} és a merev nyak és a visszatérés a 

gonosz tettei: azt kell emlékszik a módja a 

apák, ami bűnbe esett, az Úr előtt. 

2:34 fog hozni őket ismét a földre, és amit 

atyáiknak, Ábrahám, Izsák, esküvel ígért 



és Jákób, és urak, hogy:, és növekedni fog 

őket, és nem csökkenhetnek. 

{2:35} és akarat csinál egy örök szövetséget kötött 

őket az Istene, és meg kell az én népem: és én 

majd nincs több meghajtó az én népem, Izráel a földről, amit 

adtak nekik. 

3:1 O Úr mindenható, Izrael Istene, a lélek, a kín 

a nyugtalan lélek, hozzád kiált. 

{3:2} Hall, Uram, és légy irgalmas; irgalmas AR: 

és könyörülj rajtunk, mert vétkeztünk, eléd. 

3:3} a te endurest mindörökké, és mi teljesen elpusztul. 

3:4 O mindenható, Izrael Istene, te most hallani a 

Imák a halott izraeliták, és gyermekeik, amely 

eléd vétkeztek, és nem hallgattak hangjára, 

téged az Isten: az, amelynek oka e csapás Ragaszkodjatok 

nékünk. 

{3:5} ne feledje nem gonoszságait elődeink: de 

Szerintem meg te a hatalom és a te nevedben most ebben az 
időben. 

{3:6} mert te vagy az Úr a mi Istenünk, és téged, Ó Urunk, 



Mi dicsérni. 

3:7, és emiatt te mondtál te a félelem a 

szív, hogy a szándékkal, hogy mi hívja fel a te neved, és 

dicséret neked a fogságban: mert azt kérték, hogy szem előtt 
minden 

Elődeink gonoszsága, hogy vétkezett, eléd. 

{3:8} Íme, mi van még ez a nap a fogságban, ahol 

te tetted szétszórva, a szemrehányás és átkot, és hogy 

kifizetésekre, minden gonoszságait alá a 

apák, amely eltért az Úr a mi Istenünk. 

3:9 Halld, Izrael, az élet a parancsolatokat: halljátok, hogy 

megérteni a bölcsesség. 

3:10 Hogyan happeneth, hogy Izrael, hogy te vagy a tiéd 

ellenségek telek, hogy te egy idegen országban, waxen régi 

hogy te vagy-é szennyezték a halott, 

{3:11} hogy te vagy-é számítani velük hogy lemegy a 

a sír? 
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{3:12} te tetted elhagyta a szökőkút, a bölcsesség. 

{3:13} mert ha te hadst ment, ahogy Isten, te 



gyönyörködjél éltek békében örökre. 

{3:14} Ismerje meg, hol van a bölcsesség, ahol az erő, ahol 

megértése; hogy tudhasd is hol van 

hosszú a nap, és az élet, Merre jár a fény a szem és 

béke. 

3:15 aki megtalálta ki neki hely? vagy aki jött 

a kincseit? 

3:16 hol vannak a fejedelmek, a pogány válik, és 

mint például kimondta, az állatok a földön; 

{3:17} ők, a szórakozás, a lég madarait, amit a 

levegő, és azt, hogy a felhalmozott ezüst és arany, melyben 
férfiak 

megbízható, és nincs vége, a szerzés tette? 

{3:18} a megmunkált ezüst, és annyira 

óvatos, és akiknek a munkái kifürkészhetetlen, 

{3:19} Ezek eltűnt, és lement a sírba, 

és mások jönnek a steads. 

3:20 fiatal férfiak már látta a fényt, és megállapodott a 

Föld:, de az utat a tudás már nem tudták, 

{3:21} megértette az útvonalak legutóbb, sem meg 



Ez: gyermekeik voltak messze le így. 

{3:22} ez kinek nem hallottam a Chanaan, sem 

Ez már látható a Theman. 

{3:23} a Agarenes, hogy bölcsességet a földön, a 

kereskedők Meran és Theman, a szerzők a mesék, 

és a keresők a megértést; Ezek egyike sem rendelkezik 

ismert, a bölcsesség, ahogy vagy emlékszik rá utak. 

{3:24} O Izrael, mily nagy az Isten házában! és hogyan 

nagy az a hely, a birtokában! 

{3:25} nagy, és nincs vége; magas, és, illetve 
helyreállíthatósága. 

{3:26} ott volt híres a kezdetektől fogva óriások 

Ez lenne a nagy termetű, és így szakértői háborúban. 

{3:27} sem azok nem az Úr választotta, ő adta a 

út a tudás nekik: 

{3:28} de elpusztultak, mert nem volt 

bölcsesség, és elpusztult keresztül a saját ostobaság. 

{3:29} aki ment a mennybe, és hozott neki, és 

vitte a felhők? 

{3:30} aki ment át a tenger, és talált rá, és 



hozza neki tiszta arany? 

{3:31} senki nem tudja a maga módján, sem gondolja az útját. 

{3:32}, de ő, hogy minden dolgot tud ismeri őt, és 

megtalálta neki, és ő megértése: azt, hogy kész 

a föld az evermore kinek megtöltötte a négylábú vadállatok: 

3:33, még oda, fény, és ez megy, követének, 

újra és azt obeyeth neki a félelem. 

3:34 a csillag ragyog az órák, és örvendezett: 

Ha ő hívja őket, azt mondják, itt lennünk; és így a 

vidámság úgy cselekedtem könnyű neki, hogy tette őket. 

{3:35} ez a mi Istenünk, és ott kell, sem más kell 

Szerintetek neki az elszámolt 

{3:36} kinek megtudta, egészen a tudás, és 

megadta szolgájának Jákóbnak, és Izrael a 

szeretett. 

{3:37} utána volt ő megmutatni magát a földre, és 

beszélgetett a férfiak. 

{4:1} Ez a könyv az Isten parancsolatait, és 

a törvény, amely örökké tart: minden, hogy tartsa a következők 
szerint 



életre; de mint a szabadság meghalnak. 

Téged, O Jacob és fog szerezni azt {4:2} viszont: járni a 

jelenléte a fény, hogy népek sokaságává légy 

megvilágított. 

{4:3} hogy nem te megtiszteltetés számomra, hogy egy másik, 
és nem a dolgokat, hogy 

a nyereséges néked egy furcsa nemzet. 

{4:4} O Izrael, boldog vagyunk: a dolgokat, amelyek tetszenek 

Isten a pásztoremberek. 

{4:5} a jókedv, az én népem, a memorial, Izrael. 

{4:6} a ti eladták a nemzetek nem [a] 

megsemmisítés: de ti át Isten haragjától, mert ti 

szállított szólt az ellenséget. 

{4:7} a ti provokálta őt, hogy feláldozásával 

ördögök, és nem az Isten. 

{4:8} elfelejtettétek az örökkévaló Isten, hogy a benyújtott 

fel; és ti már fájt Jeruzsálembe, hogy ápolta. 

{4:9} Amikor látta, hogy jön fel Isten haragja 

tudod, azt mondta: hallgassatok ide, Ó ti, hogy a Sion: Isten 

hozott reám nagy gyász; 



4:10 mert láttam a fogságból, a fiai és lányai, 

az örök hozott rájuk. 

{4:11} a boldogságtól azt táplálták őket; de küldtek el 

a sírás és gyász. 

{4:12} senki ne örüljetek fölöttem egy özvegy, és 

a sok, akik az én gyermekeim bűneiért vagyok Forsaken 

elhagyatott; mert Isten törvénye eltávozott. 

{4:13} azok tudta, hogy nem a törvények, sem a módon járt 

a parancsolatait és nem taposta az utat a fegyelem a 

ő igazságát. 

{4:14} hagyd, hogy lakik a Sion jön, és 

Emlékezz ti a fiai és leányai, amely 

az örök hozott rájuk. 

4:15, ő hozott egy nemzet rájuk messziről egy 

szégyentelen nép, és egy furcsa nyelven, akik sem 

Lucifert öreg, sem sajnálta gyermek. 

4:16 ezek van elragadta szeretett gyermekeim 

az özvegy, és a bal, neki, hogy egyedül volt sivár nélkül 

lánya. 
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{4:17} de mi tud nekem segíteni? 

{4:18} mert ő, hogy e csapás rátok 

szállít Ön a kezében az ellenséget. 

{4:19} menj utadra, Ó az én gyermekeim, így: az én 

elhagyatott maradt. 

4:20 tesz le a ruhát, a béke, és tedd fel 

nekem a ezerkétszázhatvan könyörgésem: sírni fog, szólt a 

Örök napjaim. 

{4:21} kell a jókedv, O az én gyermekeim, fohászkodni a 

Urat, és szállít fogja meg a hatalom, és a keze 

az ellenség. 

{4:22} Mert remélem, az örökkévaló, hogy ő fogja megmenteni 
a 

Ön; és öröm eljött hozzám a Szentje, mert 

a kegyelem, amely hamarosan eljön hozzátok az az 

Örök Megváltónk. 

{4:23} mert küldtem a gyász és a sírás: de 

Isten megadja nekem ismét öröm és öröm 

valaha. 

{4:24}, mint most a szomszédok Sion láttam a 



fogságban: így látnak röviddel a megváltás, a mi 

Isten, amely eljön rátok, és nagy dicsőséggel, és 

az örök fényerejét. 

{4:25} az én gyermekeim, türelmesen szenved a harag, hogy a 

lepjen meg titeket az Isten: az ellenségedet kinek üldözött 

téged; de hamarosan te fogsz látni a pusztulástól, és fogsz 

tapos a nyakát. 

{4:26} én finom is mentek a durva módon, és 

Elvitték egy állományból fogott az ellenséget. 

{4:27} a jó közérzet, O az én gyermekeim, és fohászkodni 

Isten: a ti kell emlékezni rá, hogy ezek 

a dolgok rajtatok. 

{4:28}, mert volt a fejedben, hogy tévútra Istentől: igen, 

visszavitt, igyekeznek tízszer többet. 

{4:29} mert aki hozott ilyen csapás rátok 

kell hogy az üdvösség örök öröm. 

{4:30} hogy jó szívvel, Ó Jeruzsálem: a azt, hogy az adott 

neked ezt a nevet fogja comfort téged. 

{4:31} nyomorult, akik téged sújtott, és örültek 

a te tartoznak. 



{4:32} nyomorult azok a városok, melyek gyermekeid: 

szerencsétlen az ő, hogy kapott a te fiaid. 

4:33 az ahogy annak, te tönkre, és örült, a te 

tartoznak: Szóval ő kell bánkódott saját lelkiállapotát. 

4:34, majd vegye el az ő nagy öröm 

sokaság, és ő büszke gyász fordult meg. 

{4:35} a tűz őt utol az örök, a 

hosszú elviselni; ő kell lakott, az ördögök, és a 

nagy idő. 

{4:36} Jeruzsálem, meg arról, hogy téged kelet felé, és 

Íme az öröm hogy néked az Isten. 
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