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Baruch 

Baruch knyga 

{1:1} ir tai yra knyga, kurioje Baruch žodžiai 

Nerias, sūnus Maasias, sūnus Sedecias, sūnus 

Asadias, sūnus Chelcias, sūnus parašė Babilone, 

{1:2} penktaisiais metais, o septintą dieną, 

mėnesį, kas kartą, kaip kad Chaldeans užėmė Jeruzalę, ir 

sudegino jį su ugnimi. 

{1, 3} ir Baruch skaityti šią knygą, žodžiai su 

klausos, Jechonias sūnus, Joachim karalius judėjai, ir visų 

visi žmonės, kurie atėjo paklausyti knygos, ausys 

{1/4} o, karaliaus ar ir dostojników 

sūnus, ir vyresnieji, ir visi žmonės, apklausiant 

nuo žemiausio pas aukščiausiąjį, net ir visiems, gyveno 

Babilono upės, Sud. 

{1:5} o jie verkė, badauti ir meldėsi prieš į 

Viešpats. 



{1:6} jie taip pat padarė l÷šomis, skaičiuojant kolekcija 

kiekvieno žmogaus galios: 

{1:7} ir jie pasiuntė jį į Jeruzalę pas Joachim aukštos 

kunigas, sūnus Chelcias, sūnus Salom, ir kunigai, 

visi žmonės, kurie buvo nustatyta su juo ir 

Jeruzalė, 

{1:8} tuo pačiu metu, kai jis gavo indai 

Viešpaties, kad buvo atliktas šventykloje, į namus 

grįžti į žemę judėjai, dešimtą dieną mėnesio, einančio 

Kristina Kuznecova, t. y. sidabro laivams, kurie Sedecias sūnus 

Josias karalius, Jada padarė, 

{1:9} po to Nabuchodonosor karalius Zedekijas buvo 

nunešė Jechonias, ir kunigaikščių, ir nelaisvę, 

galingas vyrų ir žemę, žmonių iš 

Jeruzalėje, ir davė jiems pas Babilonas. 

{1:10} ir jie tarė: Štai mes jums siuntėme pinigų 

nupirkti całopaleń, ir nuodėmės aukos ir Smilkalai, ir 

parengti jūs manų, ir pasiūlyti Viešpaties altoriaus mūsų 

Dievas; 

{1:11} ir melstis už karalius Nabuchodonosor gyvenimas 



Babilonas, ir gyvenimo Balthasaro jo sūnus, kuris savo dienas 

gali būti ant žemės, dangaus dienų: 

{1:12} ir Viešpats suteikia mums jėgų, ir palengvinti mūsų 

akis, ir mes gyventi šešėlyje 

Nabuchodonosor karalius Babilono ir šešėlyje 

Balthasaro savo sūnų, ir mes turi tarnauti jiems daug dienų, ir 

rasti už jų akyse. 

{1:13} melstis už mus taip pat į Viešpatį savo Dievą, nes mes 

nusidėję Viešpačiui, mūsų Dievui; ir iki šios dienos, 

iš mūsų Viešpats ir savo rūstybės neįjungta. 

{1:14} ir jūs turi skaityti šią knygą, kurią išsiuntėme 

sakau, kad išpažintis namuose šventė, kai 

Šventės ir iškilmingai dienų. 

{1:15} ir jūs turi sako, kad Viešpats mūsų Dievas belongeth 

tiesos, bet pas mus painiavos veidų, nes ji yra 

šią dieną, pas juos ir judėjai, ir kad išsipildys, 

iπ Jeruzalλs, 

{1:16} ir į mūsų karaliai ir mūsų kunigaikščiai, ir mūsų 

kunigai, ir mūsų pranašų, ir mūsų tėvai: 

{1:17} nes esame nusidėję prieš Viešpatį, 



{1:18} ir jam nepakluso, ir turėti ne hearkened pas 

balsas, Viešpats, mūsų Dievas, vaikščioti į 

įsakymų, kad jis davė mums atvirai: 

{1:19} nuo tos dienos, kurią Viešpats davė mūsų protėviai 

iš Egipto žemės, pas šį šiandien, mes turime 

buvo Nepaklusnieji unto Viešpats, mūsų Dievas, ir mes buvo 

Neatsargūs ne girdi jo balsą. 

{1:20} kodėl blogis suskaldyti pas mus, ir prakeikimas, 

kuriuos Viešpats skiria Mozė savo paslaugas tuo metu 

kad jis atnešė mūsų protėviai iš Egipto žemės duoti 

mus į žemę, kad floweth su pienu ir medumi, pavyzdžiui, nes ji 
yra 

Peržiūrėkite šią dieną. 

{1:21} mes ne hearkened pas vis dėl 

balsas Viešpaties, mūsų Dievo, pas visus žodžius pagal 

pranašai, kuriam jis siunčiamas pas mus: 

{1:22}, bet kiekvienas žmogus po savo vaizduotę 

savo blogis širdį, tarnauti svetimų dievų, ir daryti pikta 

Viešpaties, mūsų Dievo akyse. 

{2:1} Taigi Viešpats Dievas padarė gerai, jo žodžio, kuris 



jis tariamas prieš mus, ir mūsų teisėjams, 

sprendžiama Izraelio, ir nuo mūsų karaliai ir mūsų kunigaikščiai, 

ir prieš vyrus į Izraelį ir judėjai, 

{2:2}, kad ant mūsų Didžiosios skėrių, tokių kaip niekada 

atsitiko visą dangų, kaip jis buvo perduoti 

Jeruzalė, pagal tai, kas buvo parašyta, kad 

Mozės įstatymo; 

{2:3} kad vyras turėtų valgyti savo sūnų, kūnas ir 

jo paties dukra kūnas. 

{2:4} Be to jis turi pristatyti juos nepriklausomi 

į visas karalystes, kurie supa mus, kaip į 

priekaištų ir sielvartą tarp visų žmonių aplink 

Kai Viešpats Dievas išsklaidė juos. 

{2:5} Taigi mes buvo išmestas, o ne išaukštintas, nes 

Mes nusidėję Viešpačiui, mūsų Dievui, ir buvo 

Paklusnus pas jo balsas. 

{2:6}, Viešpats mūsų Dievas appertaineth teisieji: 

bet pas mus ir mūsų protėvių atidarykite gėda, kaip appeareth 
tai 

dieną. 



{2:7} visų šių negandų atėjo į mus, kuris pagal 

Viešpats davė, tariami prieš mus 

{2:8} dar mes ne girdi prieš Viešpatį, kad mes 

gali kreiptis kiekvienas iš savo blogis vaizduotę 

širdies. 

{2, 9} kodėl Viešpats stebėjo per mums blogis, ir 

Viešpats Dievas atvedė jį į mus: Viešpats yra teisus, 

visus savo kūrinius, kuriuos jis įsakė mums. 

{2:10}, bet mes ne hearkened pas savo balsą, vaikščioti 

Viešpaties įsakymų, kad jis turi nustatyti prieš mus. 
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{2:11} ir dabar, O Viešpats, Izraelio Dievas, kad tu 

tavo tautos iš Egipto žemė su galinga ranka, ir 

Didelės rankos, ir ženklais, ir su stebuklus, ir labai 

galia, ir tu gotten save pavadinimą, kaip appeareth šią dieną: 

{2:12} O Viešpats, mūsų Dievas, esame nusidėję, mes padarėme 

bezbożnych, mes jau prekiaujama nedorai tavo įsakymų. 

{2:13} Tegul tavo rūstybė iš JAV kreiptis: nes mes esame tik 
keletas 

liko tarp pagonių, kur tu tu išsibarsčiusios mus. 



{2, 14} išgirsti mūsų malda, Viešpatie, ir mūsų peticijas, bei 

gelbėk mus tavo paties labui, ir mums naudai akyse 

iš jų, kurie mums vadovauja toli: 

{2:15} kad žemėje gali žinoti, kad esi Viešpats 

mūsų Dievas, nes Izraelis ir jo palikuonys yra vadinamas tavo 

vardas, pavadinimas. 

{2:16} Viešpatie, žiūrėti žemyn nuo tavo šventą namuose, ir 

Apsvarstykite su mumis: nusilenkti tavo ausų, O Viešpatie, mus 
išklausyti. 

{2:17} atverti tavo akis, ir Štai; už mirusius, kurie 

kapų, kurių sielos yra paimti iš jų kūnus, bus 

duoti į Viešpatį nei girti, nei tiesos: 

{2:18} bet siela, kuri yra labai erzina, kuris eina 

Salīcis ir menkas, ir akis, kad nepavyks, ir alkanas 

siela, atiduosiu tau girti ir teisumą, Viešpatie. 

{2:19} todėl mes don't make mūsų kuklus 

Malda prieš tave, O Viešpats mūsų Dievas, apie į 

tiesa, mūsų tėvų ir mūsų karalių. 

{2:20}, tu padarei išsiuntė savo rūstybę bei pasipiktinimą 

į mus, kaip tu pasakei iš savo tarnus prana ai, 



sako: 

{2:21} taip sako Viešpats, nusilenkti savo pečių 

tarnauti Babilono karalius: taip jūs lieka žemėje 

kad daviau pas savo tėvus. 

{2:22}, bet jei jūs ne girdi balsą Viešpaties, kaip 

tarnauti karalius Zedekijas, 

{2:23} aš sukels nutraukti iš to cituoja Judo, ir 

iš Jeruzalės, iš džiaugsmo balsas ir balso 

džiaugsmo, balsas, jaunikis ir nuotaka balsas: 

ir visą žemę turi būti apleistas gyventojų. 

{2:24}, bet mes ne Klausyk pas tavo balsas, tarnauti 

Babilono karalius: todėl tu padarei patirtas skriaudas, 

žodžiai, kad tu spakest iš savo tarnus prana ai, 

būtent, kad mūsų karalių kaulų ir kaulų mūsų 

tėvai, imami iš savo vietos. 

{2:25} ir Štai jie yra išvaryti ant ugnies diena, 

ir naktį, šaltis ir jie mirė Didžiosios vargus 

badas, kardas ir maras. 

{2:26} ir namas, kuris yra vadinamas iš tavo vardas tu 

tu nustatyta dykumą, kaip tai reikėtų vertinti šią dieną, dėl to 



Nejaugi Izraelio namus ir judėjai namas. 

{2:27} O Viešpats, mūsų Dievas, tu padarei spręsti mums juk 

tavo gerumas, ir pagal viską, didžio gailestingumo tavo, 

{2:28} kaip tu spakest iš tavo tarnas Mozė dieną 

Kada tu didst komanda jį parašyti anksčiau Įstatyme dėl 

Izraelio vaikų, sakydamas: 

{2:29} jei jūs ne klauso mano balso, tikrai tai labai puikus 

daugybė turi būti pasukti į kelias tarp į 

Tautų, kur bus išvystyti jų. 

{2:30}, aš žinojau, kad jie negali girdi mane, nes ji 

yra stiffnecked žmonių:, bet jų captivities žemės 

jie turi prisiminti save. 

{2:31} ir turi žinoti, kad aš esu Viešpats, jų Dievas: i 

bus suteikti jiems širdį, ir ausis girdėti: 

{2:32} ir jie turi pagirti mane į žemę savo 

nelaisvėje, ir manote, kad ant mano vardo, 

{2:33} ir atgal nuo savo sprando, o iš jų 

blogis darbais: nes jie turi prisiminti, kaip jų 

tėvai, kurie nusidėjo prieš Viešpatį. 

{2:34} ir atvesiu juos dar kartą į žemę kurį aš 



pažadėjo su priesaika pas savo tėvus, Abraomas, Izaokas, 

ir Jokūbas, ir jie turi būti Lordas ji: ir bus padidinti 

juos, ir jie neturi būti mažesnis. 

{2:35} aš padarysiu su amžina 

jie būtų jų Dievas, ir jie bus mano tauta: ir aš 

bus ne daugiau kelio mano tauta Izraelis iš žemės, kad aš 

davė jiems. 

{3:1} O Viešpats visagalis, Dievas, Izraelis, siela į kančią 

neramus dvasios, crieth pas tave. 

{3:2} girdi, Viešpatie, ir buvo malonės; ar tu esi gailestingas: 

ir kad gaila ant mūsų, nes esame nusidėję prieš tave. 

{3:3} nes tu endurest per amžius, ir mes visiškai žūsta. 

{3:4} O Viešpats visagalis, Dievas, Izraelis, tu dabar girdi, 

malda miręs izraelitų ir savo vaikus, kurie 

nusidėjo prieš tave, ir ne hearkened pas balsas 

jų Dievas tave:, kuris gali sukelti šių negandų skilti 

pas mus. 

{3:5} atsiminti ne mūsų protėvių nuodėmes: bet 

manau tavo galia ir tavo vardas, šiuo metu. 

{3:6}, nes tu esi Viešpats, mūsų Dievas, ir tave, O Viešpatie, 



Mes girsiu. 

{3:7} ir dėl šios priežasties tu tu tavo baimė mūsų 

širdis, tyčia, kad turėtume raginti tavo vardas ir 

pagirti tave mūsų nelaisvėje: mes turime vadinamas į galvą, 
viską 

mūsų protėviai, kurie nusidėjo prieš tau kaltę. 

{3:8}: Štai, mes yra, tačiau tai dieną mūsų nelaisvėje, kur 

tu padarei išsibarsčiusios mus, yra priekaištų ir prakeikimas, ir 
turi būti 

taikomi tokie mokėjimai, pagal visas nuodėmes, mūsų 

tėvo, kuris išvyko iš Viešpats mūsų Dievas. 

{3:9} girdi, Izraelis, gyvenimo įsakymų: ausų, 

suprasti išmintį. 

{3:10} kaip happeneth tai Izraelį, kad tu esi – tavo 

priešų žemę, kad esi waxen senų keista šalyje, 

kad tu esi suteršė su mirusiųjų, 

{3:11}, kad tu esi skaičiuojami su jais, eikite žemyn į 

kapo? 

Page 637 Baruch 

{3:12} tu tu paliko išminties fontanas. 

{3:13}, jei tu hadst vaikščiojo į Dievą, tu 



shouldest turėti apsigyveno ramybėje per amžius. 

{3:14} Sužinokite, kur yra išmintis, kur yra jėga, kai 

yra supratimas; kad tu galima žinoti, taip pat tais atvejais, kai 
yra 

trukmė ir dienų gyvenime, kur yra akis, šviesos ir 

taikos. 

{3:15} kas ką sužinojau savo vietą? ar kas turi ateiti 

į savo lobius? 

{3:16} kur yra kunigaikščių pagonis tapti, ir 

pvz., valdė žvėrys žemėje; 

{3:17} jie turėjo savo pramoga su vištos, į 

oro, ir jie, kad hoarded sidabro ir aukso, kur vyrai 

pasitikite, ir padarė be galo jų gauti? 

{3, 18}, jie apdoroti sidabro, o buvo taip, kad 

atsargūs, ir kurių darbai yra neieškomi, 

{3:19} jie dingo ir nusileisti į kapą, 

ir kiti yra sugalvoti savo steads. 

{3:20} jauni žmonės matė šviesą, ir gyveno, kai į 

žemė: bet kaip žinių jie negali žinoti, 

{3:21}, nei suprasti jos kelius, nei numatyta surengti 



ji: jų vaikai buvo toli nuo tokiu būdu. 

{3:22} tai kas buvo girdėję apie, Chanaan, nei kas 

Tai buvo matyti Theman. 

{3:23} the Agarenes, kad išmintis žemėje, kad 

autorių pasakėčias, Meran ir Theman, pirklių 

ir tyrėjai iš supratimą; nė vienas iš šių 

žinomas kaip išminties, arba prisiminti savo kelius. 

{3:24} O Izraelis, kaip didelis yra Dievo namai! ir kaip 

daug yra jo turimą vietą! 

{3:25} puikus, ir kas nėra pabaigos; aukščio ir unmeasurable. 

{3:26} ten buvo žinomas nuo pat pradžių, gigantai 

Tai buvo toks didelis ūgio, ir todėl ekspertų kare. 

{3:27} tie padarė pasirinkti ne Viešpats, nei jis davė, 

būdas žinios pas juos: 

{3:28}, bet jie buvo sunaikinti, nes jie neturėjo 

išminties, ir mirusių per jų pačių kvailystė. 

{3:29} kas turi pakilti į dangų, ir ėmėsi ją, ir 

paskatino ją iš debesų? 

{3:30} kas kas perėjo prie jūros, ir rasti ją, ir 

atneš jai gryno aukso? 



{3:31} nė vienas žmogus nežino jos būdas, nei galvoja apie savo 
kelią. 

{3:32}, bet tas, kuris žino viską, nežino ir 

Kas turi rasti jai atlikti su jo suprasti: tas, kuris paruoštas 

žemę, amžinai pripildė jį su fourfooted žvėrys: 

{3:33} tas, kuris siunčia atgal šviesos, ir ji eina, ji vadino 

dar kartą, ir jis obeyeth jį su baime. 

{3:34} žvaigždės spindi savo laikrodžius ir džiaugėsi: 

kai jis vadino juos, jie sako, čia mes būti; ir taip su 

džiaugsmu jų šviesos pas jį shewed, kad juos. 

{3:35} tai yra mūsų Dievas, ir jie nė vienas kito būti 

sudarė palyginti su jį 

{3:36} kas paaiškėjo kelią, žinias, ir 

jis davė Jokūbas savo paslaugas, ir į Izraelį jo 

mylimas. 

{3:37} po to padarė jis parodyti save ant žemės, ir 

pereidinėti su vyrais. 

{4:1} tai Dievo, įsakymų knygos ir 

teisę, kuri endureth amžinai: visi jie, kad laikyti jį turi 

atėjo laikas; bet pvz atostogos turi numirti. 



{4:2} eilė tave, O Jokūbas, ir priimti ir tvirtai į ją: vaikščioti į 

buvimas šviesos, kad tu būsi 

apšviestas. 

{4:3} duoti ne tavo garbę į kitą, nei ką 

yra naudinga tau keista tauta. 

{4:4} O Izraelis, laimingas ar mes: už tai, kad yra malonus 

Dievui yra nepranešė pas mus. 

{4:5} būti geros nuotaikos, mano tauta, Izraelis atminimo 
paminklas. 

{4:6} ye parduotų Tautų, ne [savo] 

naikinimas: bet kadangi jūs persikėlė Dievo rūstybė, jūs buvo 

pristatomas pas priešus. 

{4:7}, jūs jam, kad tave aukojant išprovokavo 

pas velnius, o ne Dievas. 

{4:8} Jūs pamiršote amžinąjį Dievą, kad davė 

Jūs ir jūs turite Zasmucony Jeruzalę, kuri jus žindė. 

{4:9}, kai ji pamatė ateinančius Dievo rūstybė 

tave, sakė ji, Hearken, O gyventojai apie Sion: Dievas 

Kas atnešė man didelis Gedulas; 

{4:10}, aš pamačiau savo sūnų ir dukterų, nelaisvėje 



kuri amžiną atnešė jiems. 

{4:11} su džiaugsmu ar galiu maitinti; bet išsiuntė juos 

verksmas ir Gedulas. 

{4:12} tegul nė vienas žmogus per mane, našlė, džiaugtis ir 

paliko iš daugelio, kurie už nuodėmes, mano vaikai kairėje 

dykuma; nes jie nutolo nuo Dievo įstatymui. 

{4:13} jie žinojo, kad ne savo įstatų, nei vaikščioti, kaip 

jo įsakymų, nei trod disciplinos keliai 

savo teisumą. 

{4:14} tegul kad gyvens apie Sion ateiti, ir 

prisiminti jūs nelaisvę mano sūnus ir dukteris, kurios 

Amžiną Dievas davė jiems. 

{4:15} nes jis davė atnešė tauta jiems iš toli, kad 

begėdis tautos, ir svetimų kalbų, kurie nei 

reverenced vyras nei vaikas pitied. 

{4:16} jie nunešė Gerbiami mylimi vaikai 

našlė, ir paliko ją, kad vieni buvo negyvenama be 

dukros. 
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{4:17}, bet kas man gali padėti jums? 



{4:18} tas, kuris davė šių negandų tave bus 

naudingiausios iš savo priešų rankas. 

{4:19} eiti savo kelią, O mano vaikai, eik: i 

kairėje dykuma. 

{4:20} aš įdėti taikos drabužius, ir uždėjo 

man mano malda wór: aš verkti pas į 

Amžina mano dienų. 

{4:21} būti geros nuotaikos, O mano vaikai, verkti pas į 

Viešpats, ir jis išgelbės jus nuo galios ir ranka 

priešų. 

{4:22} mano viltis yra, amžiną, kad jis bus sutaupyti 

Jūs; ir džiaugsmo atėjo pas mane iš šventas, nes 

gailestingumo, kuri netrukus ateis pas jus nuo to 

Amžiną mūsų Gelbėtojas. 

{4:23} nes aš atsiųsti jums su gedulo ir verksmas: bet 

Dievas duos jums man vėl su džiugesiu ir linksmybe 

Kada nors. 

{4:24} kaip kaip dabar mačiau Sion kaimynus savo 

nelaisvėje: taip jie pamatys netrukus savo išsigelbėjimo nuo 
mūsų 



Dievas, kuris ateis į tave su šlove, ir 

Amžiną ryškumą. 

{4:25} mano vaikai, kantriai kenčia rūstybės, kuri yra 

ateiti į tave iš Dievo: nes tavo priešai davė persekiojami 

tave; Tačiau netrukus tu būsi matyti jo sunaikinimo, ir būsi 

ant jo kaklo protektoriaus. 

{4:26} mano subtilus tie nuėjo grubus būdų, ir buvo 

atima kaip pulko sugauti priešų. 

{4:27} būti geras komfortas, O mano vaikai, ir verkti pas 

Dievas:, jūs turi būti pamiršti apie jį, kad tai 

ko ant tavęs. 

{4:28}, nes jis buvo savo mintis nuo Dievo nuklystų: taip, 

grąžinamas, ieškoti jo dešimt kartų daugiau. 

{4:29} jis, kad Dievas davė šių negandų tave 

turi duoti jums amžiną džiaugsmą su savo išgelbėjimą. 

{4:30} imtis geros širdies, O Jeruzalė: jis, kad davė 

tau tas pavadinimas komfortas tau. 

{4:31} varganas yra tie, kurie kenčia tave, ir džiaugėsi 

tavo rudenį. 

{4:32} varganas yra miestų, kuris tavo vaikų: 



labai nelaimingas todėl, kad ji gavo tavo sūnūs. 

{4:33}, kaip ji džiaugėsi tuo tavo griuvėsiai, ir buvo malonu tavo 

rudenį: taip ji skiriama grieved savo sielvartą. 

{4:34}, atimsiu džiaugsmo jos labai 

daugybė ir jos pasididžiavimas, virto gedulo. 

{4:35} dėl gaisro ateis į jos nuo amžių, 

ilgai ištverti; ir ji turi būti apgyvendinta velnių už a 

daug laiko. 

{4:36} Jeruzalė, atrodo apie tave link Rytų, ir 

Štai džiaugsmą, kuris ateina pas tave nuo Dievo. 
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