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Baručs 

Baručs grāmata 

{1:1}, un šie ir vārdi, grāmatas, kuras Baručs 

Nerias, Maasias, Sedecias, dēla dēls dēls 

Asadias, Chelcias, dēla dēls rakstīja Babylon, 

{1:2} piektajā gadā un septītajā dienā pēc 

mēnesi, jo Chaldeans ieņēma Jeruzalemi, cikos un 

tas sadedzina ar uguni. 

{1:3} un Baručs vai lasīt šo grāmatu ar vārdiem 

Jechonias dēls Joachim karalis, Juda, kā arī dzirdes 

ausis un visi cilvēki, kas nāca klausīties grāmatu, 

{1:4} un iztiesāšanā augstmaņiem un karaļa 

dēli, un dzirdes no vecajiem, un visi cilvēki, 

no zemākā unto visaugstāko, pat ar visiem tiem, kas dzīvoja 

pēc Babilonijas upes Sud. 

{1:5} un tad tie raudāja, tukšā dūšā, un lūdza pirms 

Lord. 



{1:6} tie izgatavoti arī naudu atbilstoši kolekcija 

katrs cilvēks jauda: 

{1:7} un viņi sūtīja to uz Jeruzalemi, unto Joachim augsto 

priesteris, Chelcias, dēls Salom, un priesteri, dēls 

un visiem cilvēkiem, kas tika atrasts ar viņu pie 

Jeruzaleme, 

{1:8}, tajā pašā laikā, kad viņš saņēma no kuģiem 

Kungs, kas tika veikta templi, lai māja 

atgrieziet tos zemes Juda, mēneša desmitajā dienā 

Sivan, proti, sudraba kuģiem, kuru Sedecias dēls 

Jada Josias karalis bija izgatavojis, 

{1:9} pēc tam, kad bija šis Nabuchodonosor karalis Babilonas 

Jechonias, un princes un gūstekņus, aizraujas 

vareno vīriešus un cilvēkus no zemes, no 

Jeruzaleme, un atveda viņus unto Babylon. 

{1:10} un viņi teica, Lūk, mēs esam nosūtījuši jums naudu, lai 

nopirkt jūsu sadegušo piedāvājumus, un grēks piedāvājumu un 
vīraks, un 

sagatavot jūs manna un piedāvāt pret kunga altāri mūsu 

Dievu; 



{1:11} un lūgties par Nabuchodonosor karaļa dzīvību 

Babylon, un viņa dēls Baltazars dzīvi, viņu dienas 

var būt kā dienas debesis zemes virsū: 

{1:12} un kungs dod mums spēku un atvieglot mūsu 

acis, un mēs dzīvosim ar ēnu 

Nabuchodonosor karalis Babilonas un ēnā zem 

Baltazars savu dēlu, un mēs tos vietnieku daudzas dienas, un 

atrast labu skatieniem. 

{1:13} lūgšanas par mums arī unto Lord mūsu Dievs, lai mēs 

ir grēkojis pret kungs, mūsu Dievs; un unto Šajā dienā 

dusmās kungs un viņa dusmas ir ieslēgts ne no mums. 

{1:14}, un to jūs lasa šo grāmatu, kuru mēs esam nosūtījuši 

jums, lai konfesijas namā Kunga, pēc 

svētkos un svinīgu dienas. 

{1:15} un jūs teiktu, kungs, mūsu Dievs belongeth 

taisnību, bet sacīja mums apjukumu sejas, jo tā ir 

nāk pabraukt garām šai dienai sacīja viņiem Juda, un 

Jeruzaleme, iedzīvotāju 

{1:16} un lai mūsu karaļi, mūsu prinči, un mūsu 

priesteriem, un mūsu pravieši, un mūsu tēvi: 



{1:17} jo mums ir grēkojuši Dieva tā Kunga priekšā, 

{1:18} viņam neklausīt un nevar būt hearkened, 

Kungs, mūsu Dievs, staigāt pa balss 

commandments, ka viņš deva mums atklāti: 

{1:19} kopš dienas, kad kungs atnesa mūsu priekšteči 

no Ēģiptes zemes, unto Šajā pašreizējā dienā, mums ir 

bijis nepaklausīgs sacīja kungs, mūsu Dievs, un mums ir 

nolaidības dēļ nevar dzirdēt viņa balsi. 

{1:20} wherefore ļaunumu šķelt sacīja mums, un lāsts, 

kuru kungu ieceļ Mozus savu kalpu brīdī 

ka viņš cēla mūsu tēvi no Ēģiptes zemes, lai dotu 

mums ir zeme, kas floweth ar pienu un medu, tāpat kā tas 

skatiet šajā dienā. 

{1:21} tomēr mums ir nevis hearkened, unto 

Kungs, mūsu Dievs, atbilstoši sacīja visiem vārdiem balss 

pravieši, kuru viņš atsūtīja mums sacīja: 

{1:22} bet katram cilvēkam pēc viņa iztēles 

paša ļauna sirds, lai kalpotu dīvaini dieviem un darīt ļaunu 

Kungs, mūsu Dievs redzesloka. 

{2:1} tāpēc kungs ir darījis labu, viņa vārdu, kas 



viņš izrunā pret mums, un pret mūsu tiesnešiem, kas 

Izraēla, vērtēt un pret mūsu karaļi, un pret mūsu princeses, 

un pret Izraēlu un Juda, vīrieši 

{2:2}, lai pār mums liels nomoka, piemēram, nekad 

notika zem visa debess, kā tas notika 

Jeruzaleme, saskaņā ar lietām, kas bija rakstīts 

tiesību Mozus; 

{2:3}, ka man vajadzētu ēst savu dēlu, miesu un 

savu meitu miesu. 

{2:4}. Turklāt viņš darījis sniedza viņiem iespēju pakļaušana 

uz karaļvalstij, kas ir ap mums, kā 

iešņācās un bēdas starp visiem cilvēkiem apkārt par to, 

kur tas Kungs darījis izmētāja tos. 

{2:5} tādējādi tika izsviests, un nav cildens, jo 

mums ir grēkojis pret kungs, mūsu Dievs, un nav 

paklausīgs balsī sacīja. 

{2:6} lai kungs mūsu Dieva taisnības appertaineth: 

bet sacīja mums un mūsu tēvi atvērt kauns, kā tas appeareth 

dienā. 

{2:7} šīm mocībām ir nāk pēc mums, kas 



Lord hath izrunā pret mums 

{2:8} vēl mums nav lūdzis pirms kungs, ka mēs 

varētu savukārt ik viens no iztēlē viņa ļauno 

sirds. 

{2:9} wherefore kungs mūs uzmanīja ļauno, un 

Kungs darījis sanesuši to mums: kungs ir taisnīgs, 

visi viņa darbi, ko viņš darījis mūs komandēja. 

{2:10} vēl mums ir nevis hearkened sacīja, viņa balss, staigāt 

baušļi no Kunga, ka viņš darījis kopā pirms mums. 
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{2:11} un tagad, Kungs Dievs Izraēlai, ka esi 

Tava tauta no Ēģiptes zemes vareno roku un 

augstu roku un ar zīmēm, un jautā, un liels 

enerģiju, un esi gotten sevi pašu nosaukumu, kā appeareth šo 
dienu: 

{2:12} O kungs, mūsu Dievs, mums ir grēkojuši, mēs esam 
izdarījuši 

neticīgs, būsim beiguši unrighteously, tavs rīkojumiem. 

{2:13} dariet tavs dusmas, savukārt no mums: mums ir tikai 
dažas 

kreisās puses vidū pagāns, kur tu esi mums izkaisīti. 



{2:14} dzirdēt mūsu lūgšanām, Ak, kungs un mūsu lūgumrakstu, 
un 

atpestī mūs tavs paša dēļ, un dod mums labu redzes 

no tiem, kas ir noveduši mūs prom: 

{2:15} visu zemi var zināt, ka tu esi kungs 

mūsu Dievs, jo Izraēla un viņa pēcteči sauc tavu 

vārds. 

{2:16} O Lord, skatīties uz leju no tavs Svētais nams, un 

mums jāapsver: priekšgala uz leju tavas auss, Ak, kungs, lai mūs 
dzirdēt. 

{2:17} atveriet tavs acis un ieraudzīt; mirušajiem, kas ir 

kapi, kuru dvēseles ir ņemti no viņu ķermeņi, tiks 

dodu kungs nedz slavēt, nedz taisnības: 

{2:18} bet dvēsele, kas ļoti aizkaitināts, kas goeth 

ielūkojās un vārgs, un acis, kas neiztur un izsalkuši 

dvēsele, dod tevi slavēt un righteousness, O Lord. 

{2:19} tādēļ mums nav padarīt mūsu pazemīgs 

lūgšanas pirms tevi, O Lord mūsu Dievs, lai 

taisnību, mūsu tēvi un mūsu karaļi. 

{2:20} jo tu esi izsūtīti tavs dusmas un sašutumu 

pār mums, kā tu esi runājusi ar tavu kalpiem praviešiem, 



sakot, 

{2:21} tā saka tas Kungs, priekšgala uz leju jūsu pleciem, lai 

kalpot Babilonas karalis: Tātad jūs paliek zeme 

ka man deva sacīja jūsu tēvi. 

{2:22}, bet, ja jūs pat nesadzirdēs kunga balss 

kalpot karalis Babilonas, 

{2:23} būs izraisīt pārtraukt no Jūdas, citē un 

no bez Jeruzalemes, līksme balss un balss 

prieku, balss līgavainis un līgava balss: 

un visa zeme ir pamests, iedzīvotājiem. 

{2:24}, bet mēs būtu nevis klausīties unto tavu balsi, lai kalpotu 

Babilonas karalis: tādēļ tu hast made labas 

vārdiem, tu spakest, tavs kalpiem praviešiem, 

proti, ka mūsu karaļi kaulus un kaulus mūsu 

tēvi, jāņem no viņu vietā. 

{2:25} un, raugi, tie ir izvemt dienu, karstumu 

un nakts sals un viņi gāja bojā liels ciešanām 

bads, zobenu un sērgām. 

{2:26} un māju, ko sauc tavu vārdu esi 

tu noteikti atkritumu, jo tas ir jāskata šajā dienā, lai 



wickedness mājā Izraēlas un Juda māju. 

{2:27} O kungs, mūsu Dievs, tu esi nodarbojas ar mums galu 
galā 

tavs Dievs, un visi, ka liels žēlastību tavs, 

{2:28} kā tu spakest tavs kalps Mozus dienā, 

kad tu didst komanda viņu rakstīt likumu pirms 

bērni no Izraēlas, sakot: 

{2:29} ja ye nevar dzirdēt manu balsi, kas noteikti šajā ļoti liels 

daudziem ir pārvērtusies neliels skaits starp 

tautām, kur būs izvajāt suņus. 

{2:30} es zināju, ka viņi nevar dzirdēt mani, jo tas 

stiffnecked cilvēki: bet to captivities zemes 

viņi ir sevi atceras. 

{2:31} un zinu, ka esmu viņu Dievs kungs: es 

dos viņiem sirds un ausis dzirdēt: 

{2:32} un viņi dara mani slavēt zemes viņu 

nebrīvē, un domāju, ka uz manu vārdu, 

{2:33} un atgriešanās no viņu stīvs kakls, un to 

nelabs darbiem: jo tie ir atcerēties ceļu savu 

tēvi, kas Dieva tā Kunga priekšā grēkojuši. 



{2:34} un es dos viņiem atkal zemē un es 

apsolīja ar zvērestu, unto viņu tēviem, Abraham, Isaac, 

topu Džeikobam, un tie kungi, no tā: un būs palielināt 

un viņi dara nav samazinājies. 

{2:35} un būs padarīt ar mūžīgu derību 

viņu Dievs, un tie ir mani cilvēki: un es 

būs ne vairāk vadīt mans Izraēlas tautas no zemes, es 

ir devusi viņiem. 

{3:1} O Kungs Visuvarenais, Izraēlas Dievs dvēseles mokas 

unto tev crieth nemierīgajā garā. 

{3:2} klausīšanās, O Lord, un apžēlojies; Ak tu esi žēlīgs: 

un žēl mūs, jo mums ir grēkojuši pirms tevi. 

{3:3} tu endurest uz visiem laikiem, un mēs pilnīgi iet bojā. 

{3:4} O Kungs Visuvarenais, Izraēlas Dievs, tu tagad dzirdēt 

lūgšanas, miris Israelites, un viņu bērniem, kas 

pirms tevi grēkojuši un nav hearkened, sacīja balss 

par to Dievs tevi:, kas rada šos nomoka skaldīt 

sacīja mums. 

{3:5} atcerēties nav iniquities mūsu senčiem: bet 

domāju, ka uz tavu spēku un tavs vārds tagad šajā laikā. 



{3:6} jo tu esi, kungs, mūsu Dievs, un tevi, kungs, 

būs mums slavēt. 

{3:7} un šī iemesla dēļ tu esi nodot tavs bailes mūsu 

sirdis, ar nodomu, ka mums vajadzētu aicināt tavs vārds, un 

tevi slavēt mūsu nebrīvē: jo mums ir aicinājušas prātā visas 

mūsu senčiem, kas pirms tevi grēkojuši netaisnību. 

{3:8} redzi, mums ir vēl šī diena mūsu nebrīvē, kur 

tu esi mūs, izkaisīti, pārmetums un lāsts, un ir 

Ja maksājumus saskaņā ar visām iniquities, mūsu 

tēvi, kas atkāpās no kungs, mūsu Dievs. 

{3:9} klausīšanās, Izraēla, dzīves baušļiem: dot auss, lai 

izprast gudrību. 

{3:10} kā happeneth tas Izraēla, kas tu esi, tavs 

ienaidnieki zeme, ka tu esi ar pelnpelēkām veco, būdama 
kaut_kur svešā zemē, 

ka tu esi aptraipīts ar mirušajiem, 

{3:11}, ka tu esi saskaitīt ar tiem, kas iet uz leju uz 

kapu? 
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{3:12} tu esi atstājis gudrības strūklaka. 



{3:13} jo, ja tu hadst gāja kā Dievs, tu esi 

shouldest ir uz visiem laikiem kavējās mierā. 

{3:14} uzzināt, kur ir gudrība, kur ir spēks, kur 

ir izpratne; ka tu mayest arī zina, kur ir 

ilgumu dienās, un dzīvi, kur ir gaisma, no acīm, un 

mieru. 

{3:15} kurš darījis uzzināja viņas vietā? vai kas hath come 

vērā viņa dārgumiem? 

{3:16} kur ir pagāns kļūtu, prinči un 

piemēram, lēma būtnes uz zemes; 

{3:17} tie, kas bija viņu spēle ar vistas 

gaisa, un tie, kas hoarded sudrabs un zelts, kur vīrieši 

uzticēties, un kas nav beigu, kā to iegūt? 

{3:18} jo tie, kas kaltās sudraba un bija tik 

uzmanīgs, un kura darbi ir nelaika izteikts, 

{3:19} tie ir izzudis un samazinājies līdz kapam, 

un citiem nākt klajā ar saviem steads. 

{3:20} jaunekļi esmu redzējis gaismu un dzīvoja 

zeme: taču kā zināšanas viņiem nav zināms, 

{3:21} ceļus to saprot ne noteiktā kravas 



to: viņu bērni bija tālu no tā. 

{3:22} to darījis nav dzirdējuši par, Chanaan, ne darījis 

tas ticis manīts ielūkojās. 

{3:23} Agarenes, kas cenšas gudrība uz zemes, 

tirgotāji Meran un ielūkojās, fabulas, autori 

un meklētājiem no izpratni; neviens no šiem ir 

gudrība, kā zināms, vai atceries viņas ceļi. 

{3:24} O Izraēla, cik liela ir Dieva namā! un kā 

liels ir viņa īpašumā vieta! 

{3:25} lieliski, un neviens darījis galu; augsts un izmērāms. 

{3:26} tur bija slavens jau no paša sākuma milži 

kas bija tik liela auguma, un tātad ekspertu karā. 

{3:27} tām izvēlējāties nav Kunga, nedz deva viņam 

veidu zināšanas, sacīja viņiem: 

{3:28}, bet tie tika iznīcināti, jo viņiem nebija nekādu 

gudrība, un bojā ar savu muļķību. 

{3:29} kurš darījis devies debesīs un aizvedusi viņu, un 

notriekta viņu no mākoņiem? 

{3:30} kurš darījis gājusi pāri jūrai un Natašas, un 

viņai dos tīra zelta? 



{3:31} neviens cilvēks pazīst ceļu, kā arī domā par savu ceļu. 

{3:32} bet viņš pazīst visas lietas, kas pazīst viņu, un 

darījis atrada viņu ārā ar savu izpratni: viņš, kas sagatavoti 

zemes uz mūžiem darījis piepilda to ar fourfooted zvēri: 

{3:33} tas, kas tālāk sendeth gaismu, un tas goeth calleth to 

atkal, un tas viņu obeyeth ar bailēm. 

{3:34} zvaigznes shined savu pulksteņi un priecājās: 

kad viņš calleth viņiem, viņi saka, šeit mums jābūt; Tāpat ir ar 

možumu tie shewed gaiši sacīja viņam, kurš tās veicis. 

{3:35} tas ir mūsu Dievs, un tur neviens otru būtu dara 

veidoja no viņu salīdzinājums 

{3:36} darījis uzzinās visu ceļu ar zināšanām, un 

tas devis, sacīja Džeikobs viņa kalps, un Izraēla savu 

mīļotā. 

{3:37} pēc tam izdarīja viņam shew pats uz zemes, un 

sarunājās ar vīriešiem. 

{4:1} Šī ir grāmata par Dieva baušļus un 

likumu, kas pacieš jebkad: visi tie, kas uztur to dara 

pienācis laiks; bet, piemēram, atstāt to miršu. 

Tev, O Džeikobu un ņemt rokā to {4:2} kārta: staigāt 



klātbūtnes gaisma, ka tu mayest būt 

izgaismota. 

{4:3} dot citu tavs gods, ne lietas, ka 

ir izdevīgi, unto tev savāda tauta. 

{4:4} O Izraēla, laimīgs mēs esam: lietas, kas ir patīkami 

lai Dievs tiek darītas zināmas sacīja mums. 

{4:5} būtu labs garastāvoklis, mana tauta, Izraēla memoriāls. 

{4:6} ye pārdeva tautu, ne par [jūsu] 

iznīcināšana:, bet tāpēc, ka Dievs jūs pārcēlās uz dusmas, jūs 
būtu 

piegādāti, unto ienaidniekiem. 

{4:7} jo jūs provocē ka veikto jāziedo 

unto velni, bet nevis uz Dievu. 

{4:8} ye ir aizmirsuši mūžīgu Dievu, kas celta 

jums pakaļ; un jūs esat bēdājās Jeruzalemē, kas auklēja tev. 

{4:9} ieraudzījusi nāk pēc Dieva dusmas 

tevi, viņa teica, Hearken, O ye ko kavēties par Prioriju: Dievs 

darījis sanesuši man liels sēru; 

{4:10} jo es redzēju nebrīvē, maniem dēliem un meitām, 

ko mūžība sanesuši to. 



{4:11} ar prieku darīja es baro tos; bet tos atsūtīja prom 

ar tās suloja un sēras. 

{4:12} lai neviens cilvēks pār mani, atraitne, priecāties un 

daudzi, kas mani bērni grēkus esmu pa kreisi pamests 

tuksnesi; jo viņi atkāpās no Dieva likumu. 

{4:13} viņi zināja, ka nav viņa statūtos, ne staigāja pa veidiem 

no viņa baušļus, nedz disciplīnas takas uzkāpa 

savu taisnību. 

{4:14} ļaujiet viņiem šo aiztures par Prioriju nāk, un 

atceros jūs nebrīvē, maniem dēliem un meitām, kas 

Mūžīgā darījis sanesuši to. 

{4:15} jo viņš darījis sanesuši tauta viņus no tālu, 

bezkaunīgs tauta, un dīvaini valodas, kas ne 

vecais vīrs reverenced ne bērnu žēlota. 

{4:16} Šie aiznesis prom dārgie mīļie bērni 

atraitne, un pa kreisi, ka viens bija vientuļa, bez 

meitām. 
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{4:17}, bet tas, ko es varu jums palīdzēt? 

{4:18} jo tas, kas šīm mocībām sanesuši jums tiks 



glābtu tevi no savu ienaidnieku rokās. 

{4:19} iet savu ceļu, O mani bērni, iet savu ceļu: es 

esmu palicis vientuļš. 

{4:20} ir atlikt miera apģērbu, un uzlika uz 

man mana lūgšana sackcloth: būs raudāt sacīja 

Mūžīgā manā dienas. 

{4:21} būtu labs garastāvoklis, O mani bērni, raudāt, 

Kungu, un viņš sniegs jums no varas un roku 

ienaidnieki. 

{4:22} mana cerība ir mūžīgā, ka viņš ļaus ietaupīt 

jums; un prieks ir nākt pie manis no Holy One, jo 

žēlastību, kas drīz vien nāk šurp pie jums no 

Mūžīgā mūsu Pestītājs. 

{4:23} jo es nosūtīju jums ar sēru un raudādams: bet 

Dievs dos jums man vēlreiz ar prieku un prieks par 

jebkad agrāk. 

{4:24} tāpat kā tagad esmu redzējis Sionas kaimiņus jūsu 

nebrīvē: Tātad tās redzēsim tuvākajā laikā jūsu pestīšanas no 
mūsu 

Dievs, kas nāk pār jums ar lielu godu, un 



Mūžīgā spilgtumu. 

{4:25} mani bērni cieš pacietīgi dusmas, kas ir 

nāk pār jums no Dieva: jo tavs ienaidnieks darījis vajāti 

tevi; bet drīz tu būsi redzēt viņa iznīcināšanu un būsi 

protektora uz viņa kakla. 

{4:26} manu trauslo tiem ir izgājušas aptuvenu veidos, un bija 

aizvesti kā saimes satvēra ienaidnieku. 

{4:27} būt labu komfortu, O mani bērni, un raudāt, 

Dievs: jo tu veic atcerējās viņu, ko tie 

lietas, par jums. 

{4:28} jo tas bija jūsu prātā iet apmaldīties no Dieva: tā, 

tiek atgriezts, meklēt viņam desmit reizes vairāk. 

{4:29} jo viņš, ka šīm mocībām, tam ir sanesuši jums 

ir dot mūžīgu prieku ar savu pestīšanu. 

{4:30} veikt labas sirds, O Jeruzālemi: lai viņš, kas deva 

tev šis vārds būs tevi komforts. 

{4:31} nožēlojams ir tie, kas tevi nomocīts un priecājās 

pie tava kritiena. 

{4:32} nožēlojams ir pilsētās, kas kalpoja tavus bērnus: 

nožēlojama ir viņa, kas saņēma tavus dēlus. 



{4:33} par viņa priecājās par tavu bojāeju un priecājās par tavu 

krist: tā ir viņa ir ļoti apbēdināta par savas bēdas. 

{4:34} jo būs atņemt viņas lielā jautrība 

daudziem, un viņas lepnums ir pārvērtusies sēras. 

{4:35} jo uguns nāk uz viņas no mūžīgā 

ilgs laiks, lai paciest; un viņa ir apdzīvotas par velnu, 

liels laiks. 

{4:36} O Jeruzaleme, izskatīties par tevi uz austrumiem, un 

prieks ieraudzīt unto tev kas nāk no Dieva. 
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