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Baruch 

Kniha Baruch 

{1:1} a to sú slová knihy, ktoré Baruch 

syn Nerias, syna Maasias, syna Sedecias, 

syn Asadias, syna Chelcias, napísal v Babylone, 

{1:2} v piatom roku a v siedmy deň 

mesiac, čo čas ako Chaldejov vzal Jeruzalema, a 

spálené ohňom. 

{1:3} a Baruch čítali slová tejto knihy v 

vypočutie Jechonias syn Joachim kráľa Juda a v 

uši všetkých ľudí, ktorí prišli vypočuť knihy, 

{1:4} a na pojednávaní šľachticov a kráľa 

synovia, a na pojednávaní, starších a všetkých ľudí, 

od najnižšej k najvyššej, dokonca všetky nich ktoré sídlili 

v Babylone pri rieke Sud. 

{1:5} načo oni plakali, postil a modlil pred 

Pán. 



{1:6} oni urobili aj zbierka peňazí podľa 

každý človek moc: 

{1:7} a poslali ho do Jeruzalema unto Joachim vysoké 

kňaz, syna Chelcias, syna Salom, a kňazi, 

a všetkým ľuďom, ktoré boli nájdené s ním v 

Jeruzalem, 

{1:8} v tom istom čase, keď dostal nádoby 

dom pána, ktoré boli vykonané z chrámu, na 

vrátiť sa do krajiny Júdovho, desiaty deň mesiaca 

Sivan, menovite strieborné plavidiel, ktoré Sedecias syn 

Josias kráľ Jada robil, 

{1:9} po že Nabuchodonosor babylonský kráľ mal 

uniesť Jechonias, a kniežatá a zajatci, 

a muži a ľudia na zemi, od 

Jeruzalem, a priviedol k Babylon. 

{1:10} a povedali: Ajhľa, poslali sme vám peniaze 

kúpiť si zápalnú obeť, a obete, a kadidlo, a 

Pripravte manna, a ponúknuť na oltári pána nášho 

Boh; 

{1:11} a modliť sa za život kráľa Nabuchodonosor 



Babylon, a pre život Balthasar svojho syna, ktorý svoje dni 

môže byť na zemi ako dní neba: 

{1:12} a Pán nám dal silu a odľahčiť náš 

oči, a my sme sa žiť v tieni 

Nabuchodonosor kráľom Babylonu a v tieni 

Balthasar svojho syna, a my sa im slúžiť mnoho dní, a 

získať si priazeň v ich očiach. 

{1:13} oroduj za nás tiež k Pánovi Bože náš, pretože sme 

zhrešil proti Hospodin, náš Boh; a až do dnešného dňa 

zúrivosť pána a jeho hnev nie je zapnutý od nás. 

{1:14} a vy sa čítať túto knihu, ktorú sme vám poslali 

vám, aby spoveď v dome pána, na 

sviatky a slávnostné dni. 

{1:15} a vy sa povedať, pán náš Boh jest 

spravodlivosť, ale nám zmätok tváre, ako to je 

prišiel odovzdať tento deň im Juda a na 

obyvateľov Jeruzalema, 

{1:16} a aby naši králi a kniežatá naše, a naše 

kňazi, a naše proroci a našich otcov: 

{1:17} pre zhrešili sme Pána, 



{1:18} ho neposlúchol a nie si hearkened ku 

hlas pán, náš Boh, chodiť 

prikázania, ktoré nám dal otvorene: 

{1:19} od toho dňa, že pán priviedol našich predkov 

z egyptskej unto tejto dnešnej máme 

bol neposlušný pána, nášho Boha, a my sme boli 

nedbanlivosti nie počul jeho hlas. 

{1:20} preto zla rozštípl unto nám, a prekliatie, 

ktoré pán vymenuje Mojžiš sluhu v čase 

že on priniesol naši otcovia z egyptskej krajiny, aby 

nás pôdy, ktoré floweth s mliekom a medom, ako ako to je 

vidieť dodnes. 

{1:21} napriek sme nie hearkened: 

hlas Pána, nášho Boha, podľa unto všetky slová 

prorokov, ktorých on poslal k nám: 

{1:22} ale každý človek nasledoval jeho predstavivosť 

vlastné zlé srdce, slúžiť cudzích bohov, a páchať zlo 

pohľad na pána, nášho Boha. 

{2:1} preto Pán urobil dobrý, jeho slovo, ktoré 

vyslovil, že proti nám, a naše sudcov, 



súdil Izrael, a proti našej kráľov, a kniežatá naše, 

a proti mužom z Izraela a Juda, 

{2:2} tak, aby na nás veľký rán, ako nikdy 

stalo pod celým nebom, ako stalo sa v 

Jeruzalem, podľa vecí, ktoré boli napísané v 

Mojžišov zákon; 

{2:3}, že človek by mal jesť telo jeho vlastný syn, a 

mäso jeho vlastná dcéra. 

{2:4} Okrem on vyslobodil sa podriadenie 

do kráľovstva, ktoré sú okolo nás, ako 

výčitky a skazy medzi ľuďmi okolo, 

kde pán jest rozptýlil. 

{2,5} tak sme boli zvrhnutý, a nie povýšil, pretože 

sme zhrešili proti Hospodin, náš Boh, a neboli 

poslušný k jeho hlas. 

{2:6} na pán náš Boh appertaineth spravodlivosť: 

ale nám a naši otcovia otvorte škoda, ako to appeareth 

deň. 

{2:7} pre všetkých týchto rán sa prísť na nás, ktoré 

Pán jest vyslovuje proti nám 



{2:8} ešte sme sa modlil pred pánom, ktorý sme 

mohol obrátiť každý jeden z predstavy jeho zlý 

srdce. 

{2:9} preto pán sledoval nad nami za zlé, a 

Pán jest priniesol ju na nás: pán je spravodlivý v 

všetky jeho diela, ktoré mu jest nám prikázal. 

{2:10} a napriek tomu sme nie hearkened k jeho hlas, chodiť 

v prikázania pána, ktorý postavil jest pred nami. 
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{2:11} a teraz, Pane Bože Izraela, ktoré si priniesli 

tvoj ľud z egyptskej krajiny s mocnou rukou a 

vysoká arm, a príznaky, a zázraky a s veľkou 

napájanie a hast dostal sám názov, ako appeareth tento deň: 

{2:12} Pane Bože náš, sme zhrešili, sme urobili 

bezbožní, sme sa zaoberali unrighteously na všetky tvoje 
obrady. 

{2:13} nech tvoj hnev zase od nás: sme len niektoré 

vľavo medzi pohanmi, kde ty jsi rozptýlené nás. 

{2:14} počuť naše modlitby, pane, a naše petície, a 

Zbav nás pre tvoje vlastné dobro, a dajte nám láskavosť v 
očiach 



z nich, ktoré viedli nás preč: 

{2:15} že celú Zem môže vedieť, že jsi pána 

Bože náš, pretože Izrael a jeho potomstvo sa nazýva tvoje 

meno. 

{2:16} pane, pozerať sa dole z tvoje sväté domu, a 

Zoberme si nás: klaňať tvoje ucho, pane, nás počuť. 

{2:17} otvoriť tvoje oči, a hľa; pre mŕtvych, ktoré sú 

v hroboch, ktorých duše sú prevzaté z ich tela, bude 

dať k Pánovi chválu ani spravodlivosť: 

{2:18} ale duša, ktorá sa veľmi hneval, ktorý ťahá 

zhrbený a slabý, a oči, ktoré zlyhajú, a hlad 

duša, dám tebe chválu a spravodlivosť, pane. 

{2:19} preto neprijímame nášho skromného 

prosbe pred tebou, O Pane Bože náš, pre 

spravodlivosť našich otcov, a naše kráľov. 

{2:20} pre si poslal von tvoje rozhorčenie a hnev 

na nás, ako si ty hovoril tým, pomáhaj svojim služobníkom 
prorokom, 

hovorí: 

{2:21} takto hovorí Hospodin, skloniť ramená na 



slúžiť babylonský kráľ: tak ye zostáva v krajine 

že som dal unto vaši otcovia. 

{2:22} ale ak vy nebudete počuť hlas Pána, na 

slúžiť, babylonského kráľa 

{2:23} spôsobí prestane z cituje Júdu, a 

od bez Jeruzalema, hlas veselí a hlas 

radosti, hlas ženícha a hlas nevesty: 

a celá krajina je pustá obyvateľov. 

{2:24} ale by sme nie Počujte tvoj hlas, slúžiť 

Babylonský kráľ: preto čo si ty urobil dobrý 

slová, že tie spakest tým, pomáhaj svojim služobníkom 
prorokom, 

a síce, že kosti naši králi a kosti v našich 

otcovia, treba ich nemiestne. 

{2:25} a lo, sú liate tepla počas dňa, 

a mráz v noci, a zomrel v veľkú núdzu 

hladomor, meč a mor. 

{2:26} a dom, ktorý sa nazýva tvoje meno hast 

Ty položený odpad, ako je vidieť tento deň, 

bezbožnosť domu Izraela a domu Júdovho. 



{2:27} Pane Bože náš, ty jsi zaoberal nás predsa 

tvojej dobroty a podľa všetko, veľké milosrdenstvo tvoje, 

{2:28} ako ty spakest od svojho služobníka Mojžiša v deň 

keď ty si mu napísať zákon pred príkaz 

deti Izraela, povedal: 

{2:29} Ak vy nebudete počuť môj hlas, určite to je veľmi veľký 

zástup sa premenil malý počet medzi 

národov, kde sa rozptýli je. 

{2:30} som vedel, že by počuť ma, pretože to 

je stiffnecked ľudí: ale v krajine ich captivities 

Oni sa pamätať sami. 

{2:31} a budú vedieť, že ja som pán, ich Boh: pre ja 

bude im srdce a uši počuť: 

{2:32} a chvália sa mi v krajine ich 

zajatí a myslieť na moje meno, 

{2:33} a vrátiť ich stuhnutý krk a z ich 

zlé skutky: sa Myslite na spôsob ich 

otcovia, čo zhrešil pred pánom. 

{2:34} a privediem je opäť do krajiny, ktorú som 

sľúbil s prísahou unto svojich otcov, Abraháma, Izáka, 



a Jacob, a oni budú pánov z toho: a bude zvyšovať 

nimi a oni sa nezmenšuje. 

{2:35} a urobím večnú zmluvu s 

je ich Boh a oni budú mojím ľudom: a ja 

nebude žiadne ďalšie jazdy môj ľud Izrael z pôdy, že som 

dal im. 

{3:1} O Hospodin zástupov, Boh Izraela, dušu v trápení 

nepokojné duše, crieth k tebe. 

{3:2} Počujte, pane, a zmiluj sa; Ty si milosrdný AR: 

a škoda na nás, pretože sme zhrešili pred tebou. 

{3:3} pre ty endurest na veky a zahyniete úplne. 

{3:4} všemohúci pane, ty Boh Izraela, počuť teraz 

modlitby mŕtvy Izraelitov, a ich detí, ktoré 

zhrešili pred tebou, a nie hearkened unto hlas 

tebe ich Boh: pre ktoré spôsobujú týchto rán rozštiepiť 

k nám. 

{3:5} zapamätať nie neprávosti našich predkov: ale 

Rozpomeň sa na tvojej moci a tvoje meno teraz v tejto dobe. 

{3:6} pre ty si pán, náš Boh, a tebe, pane, 

môžeme chváliť. 



{3:7} a pre túto príčinu ty jsi dal tvoj strach v našej 

srdcia, zámer, že by sme mali zavolať na tvoje meno, a 

chváliť teba v našich zajatia: pre sme volali na mysli všetky 

neprávosť našich predkov, ktoré zhrešili pred tebou. 

{3:8} hľa, sme sa ešte tento deň v našich zajatia, kde 

Ty jsi rozptýlené nás, výčitkou a prekliatie a byť 

predmetom platby podľa všetky viny našich 

otcovia, ktorých odchýlila od pána, nášho Boha. 

Počujte {3:9}, Izrael, prikázaní života: Dajte ucho k 

pochopiť múdrosť. 

{3:10} ako stretne to Izrael, že jsi v tvoje 

Pozemok nepriateľov, že jsi waxen starý v cudzej krajine, 

Ty si poškvrnený s mŕtvymi 

{3:11}, že ty si počítal s tými, ktoré vojsť do 

hrob? 
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{3:12} ty si opustil studnice múdrosti. 

{3:13}, ak budeš hadst kráčal cestou Boha, ty 

abys mať zdržiaval v pokoji na veky. 

{3:14} Zistite, kde je múdrosť, kde je sila, kde 



je pochopenie; abys bol spravodlivý viem aj kde je 

Dĺžka počtu dní a život, kde je svetlo očí, a 

mier. 

{3:15} kto jest zistil jej miesto? alebo kto jest prísť 

do jej poklady? 

{3:16} kde sú princes pohanov stať, a 

ako rozhodol zver na zemi; 

{3:17} im, že ich zábava s vtáctvo 

vzduchu, a oni, že hromadia do striebra a zlata, wherein mužov 

dôverovať, a robil bez konca ich vzniku? 

{3:18} pre ktoré tepané striebro, a boli tak 

pozor, a ktorého diela sú nevyspytateľný, 

{3:19} sú zmizol a vošiel do hrobu, 

a iní prísť v ich steads. 

{3:20} mladí muži videli svetlo, a sídlili na 

zem: ale cestu poznania oni nepoznali, 

{3:21} pochopil cesty jej ani položil drží 

to: ich deti boli ďaleko od týmto spôsobom. 

{3:22} to jest nebol vypočutý z Chanaan, ani jest 

to bolo vidieť v Lonelylady. 



{3:23} the Agarenes, ktoré sa snažia múdrosti na zemi, 

obchodníci Meran a Lonelylady, autori bájok, 

a hľadači z porozumenia; žiadny z nich 

známy spôsob múdrosti, alebo si pamätať jej cesty. 

{3:24} O Izraeli, aké veľké je dom Boží! a ako 

veľký je miesto jeho vlastníctvo! 

{3:25} skvele, a jest žiadny koniec; vysoká a nemerateľné. 

{3:26} boli obri slávny od začiatku, 

ktoré boli tak veľké postavy, a tak expert vo vojne. 

{3:27} tých ste vybrali nie pán, ani on dal 

spôsob poznania im: 

{3:28} ale nesklamali, pretože oni nemali 

múdrosť, a zahynul, cez vlastnú hlúposť. 

{3:29} kto jest išli hore do neba, a prijať ju, a 

priniesol ju z oblakov? 

{3:30} kto jest preč cez more a našiel ju, a 

prinesie ju rýdzeho zlata? 

{3:31} žiadny človek vie jej cestu, ani myslí jej cesty. 

{3:32}, ale že vie všetky veci vie jej, a 

jest jej zistil s jeho chápanie: on, ktorý pripravili 



zem pre veky má obsadené s fourfooted zver: 

{3:33} on, že tam sendeth svetlo, a to ťahá, calleth ho 

opäť, a to ho obeyeth so strachom. 

{3:34} hviezdy zažiarila v ich hodinky a radoval: 

keď on, calleth, hovoria tu môžeme byť; a tak sa 

veselí sa ukázal svetlo jemu, že z nich. 

{3:35} je náš Boh, a tam sa nikto iný sa 

pripadá na porovnanie ho 

{3:36} zistil jest, celú cestu poznania, a 

dal to unto Jacob svojho služobníka a Izraelu jeho 

milovaný. 

{3:37} potom urobil mu ukážem sám na zemi, a 

hovoril s mužmi. 

{4:1} je to kniha z prikázaní Božej, a 

právo, ktoré je večné: všetci tí, ktorí ju musia 

prísť k životu; ale ako napríklad nechať sa zomrieť. 

{4:2} zase tebe, Jakobe, a take držať to: prechádzka v 

prítomnosť svetla, abys bol spravodlivý byť 

osvetlené. 

{4:3} dať tvoje česť iného ani veci, ktoré 



sú ziskové tebe divný národ. 

{4:4} Izraelu, spokojní sme: za veci, ktoré sú príjemné 

Bohu sa známy nám. 

{4:5} byť dobrú náladu, môj ľud, pamätník Izraela. 

{4:6} ye predávali národov, nie pre [vaše] 

zničenie: ale pretože vy presťahoval Boha do hnevu, aby ste boli 

vydal nepriateľov. 

{4:7} pre ye vyprovokoval ho, že ťa za cenu obetovania 

: devils, a nie Boh. 

{4:8} ye zabudli večný Boh, ktorý priniesol 

ste nahor; a vy zarmútený Jeruzalem, ktorý si kojila. 

{4:9} pre keď videla hnev Boží prichádza na 

vám, povedala, Hearken, O vy, ktorá býva o Sion: Boh 

jest uvedená na mňa veľký smútok; 

{4:10} pre videl zajatí mojich synov a dcéry, 

ktoré Everlasting prinesené na nich. 

{4:11} s radosťou urobil som vyživujú im; ale ich poslal preč 

plaču a smútku. 

{4:12} nech nikto radujte sa nado mnou, vdova, a 

Forsaken mnohých, ktorí za hriechy moje deti som odišiel 



pustá; pretože oni odišli z Božieho zákona. 

{4:13} vedel nie jeho stanov, ani chodil spôsobmi 

jeho prikázaní ani pošliapal cesty disciplína v 

jeho spravodlivosť. 

{4:14} nech že býva o Sion pochádzajú, a 

Pamätajte, vy zajatí mojich synov a dcéry, ktoré 

Everlasting jest prinesené na nich. 

{4:15} pre priviedol jest národ na ne z ďaleko, 

Nestyda národ, a cudzí jazyk, ktorí ani 

reverenced starec, ani ľúto detí. 

{4:16} Toto sa uniesť drahé milované deti 

vdova a vľavo, nej, že sama bola pustá bez 

dcéry. 
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{4:17} ale čo vám môžem pomôcť? 

{4:18} pre ten, ktorý priviedol týchto rán na vás bude 

priniesť si z rúk svojich nepriateľov. 

{4:19} ísť svojou cestou, O moje deti, ísť svojou cestou: pre ja 

som vľavo opustené. 

{4:20} mám odkladať odev mier, a dať na 



mi vlásie Moja modlitba: bude plakať k 

Večné v mojich dní. 

{4:21} Buďte dobrej mysle, O moje deti, plakať k 

Pána, a on vám prinesie od napájania a ruka 

nepriateľov. 

{4:22} moje nádeje je v večný, ktorý on vyslobodí 

ste; a radosť je prísť ku mne od Svätému, pretože 

milosrdenstva, ktorá čoskoro príde k vám z 

Večné nášho Spasiteľa. 

{4:23} pre som vám poslala s smútok a plač: ale 

Boh vám mi opäť s radosťou a potešením pre 

niekedy. 

{4:24} ako teraz susedia Sion videli vaše 

zajatia: tak sa oni vidia krátko svoje spasenie z našich 

Boh, ktorý príde na vás s veľkou slávou a 

jas Everlasting. 

{4:25} moje deti trpia trpezlivo hnev, ktorý je 

od Boha vyšiel na vás: pre jest prenasledovaní svojho nepriateľa 

tebe; ale krátko ty nebudeš vidieť jeho zničenie, a nebudeš 

šliapať na krku. 



{4:26} moje jemné tie išli drsné spôsoby a boli 

vzali ako kŕdeľ chytil nepriateľov. 

{4:27} byť dobrý komfort, O moje deti, a plakať k 

Boh: pre ye sa pripomenúť mu, ktorý priniesol tieto 

veci na vás. 

{4:28} pre ako to bola vaša myseľ zabloudit od Boha: Áno, 

sa vracajú, hľadajú ho desaťkrát viac. 

{4:29} pre ten, ktorý jest priviedol týchto rán na vás 

uvedú sa večnej radosti s vašej spáse. 

{4:30} mať dobré srdce, Jeruzalem: Veď ten, ktorý dal 

tebe to meno poteší ťa. 

{4:31} sú mizerne, že postihnutý tebe a radoval 

v tvojej jeseň. 

{4:32} nešťastná sú mestá, ktoré slúžili tvoje deti: 

nešťastný je ona, ktoré dostali tvoji synovia. 

{4:33} pre ako sa radoval v tvojej zrúcanina, a bol rád, že z tvojej 

jeseň: tak ona bude zarmútený pre svoje vlastné skazy. 

{4:34} pre budú odnášať radosti jej Veľká 

veľké a jej hrdosť sa obrátil do smútku. 

{4:35} pre oheň príde na ňu od večnosti, 



dlho vydržať; a ona sa obývali démonov na 

veľký čas. 

{4:36} Jeruzalem, vzhľad o tebe smerom na východ, a 

Hľa radosť, kto prichádza k tebe od Boha. 
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