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Baruch 

Boken av Baruch 

{1:1} och dessa är ord av boken, som Baruch 

son till Nerias, son till Maasias, son till Sedecias, 

son till Asadias, son till Chelcias, skrev i Babylon, 

{1:2} i det femte året, och i den sjunde dagen av den 

månad, vilken tid som kaldéer tog Jerusalem, och 

brände den med eld. 

{1:3} och Baruch läste orden i denna bok i den 

utfrågning av Jechonias son till Joachim konung i Juda och 

öronen av alla människor som kom att höra boken, 

{1:4} och i utfrågningen av adeln och kungen 

söner, och i utfrågningen av äldsterna och av alla människor, 

från den lägsta till den högsta, även av alla dem som bodde 

på Babylon vid floden Sud. 

{1:5} varefter de grät, fastade och bad inför den 

Lord. 



{1:6} de gjorde också en samling av pengar enligt 

varje människans makt: 

{1:7} och de skickade det till Jerusalem till Joachim höga 

präst, son till Chelcias, son av Salom och att prästerna, 

och till alla människor som hittades med honom vid 

Jerusalem, 

{1:8} samtidigt när han fick fartyg 

huset av Herren, som bars ut ur templet, till 

återlämna dem till mark av Juda, den tionde dagen i månaden 

Sivan, nämligen silver fartyg, som Sedecias son 

Josias kung av Jada hade gjort, 

{1:9} efter att Nabuchodonosor kung av Babylon hade 

transporteras bort Jechonias, och furstarna och fångarna, 

och de mäktiga män, och människorna i landet, från 

Jerusalem, och förde dem till Babylon. 

{1:10} och de sade: se, vi har skickat pengar till 

köper du brännoffer, och synden erbjudanden och rökelse, och 

Bered er manna och erbjuda på altaret av Herren vår 

Gud; 

{1:11} och be för livet av Nabuchodonosor kung av 



Babylon, och för livet av Balthasar hans son, som deras dagar 

dagarna av himlen bli på jorden: 

{1:12} och Herren kommer att ge oss styrka, och lätta vår 

ögon, och vi skall leva i skuggan av 

Nabuchodonosor kung av Babylon, och i skuggan av 

Balthasar hans son, och vi skall servera dem många dagar, och 

finna nåd i deras åsyn. 

{1:13} be för oss också till Herren vår Gud, för vi 

har syndat mot Herren vår Gud; och denna dag den 

raseri av Herren och hans vrede stängs inte från oss. 

{1:14} och ni ska läsa denna bok som vi har skickat 

eder, att göra bekännelse i huset av lorden, vid 

högtiderna och högtidliga dagar. 

{1:15} och ni skall säga, Herren vår Gud belongeth 

rättfärdighet, men oss förvirringen av ansikten, som det är 

ske denna dag, för dem av Juda, och att den 

invånarna i Jerusalem, 

{1:16} till våra konungar, och våra prinsar, och att vår 

prästerna, och till våra profeter, och till våra fäder: 

{1:17} för vi har syndat inför Herren, 



{1:18} och lydde honom, och har inte hörsammat 

rösten av Herren, vår Gud, att vandra i den 

budorden som han gav oss öppet: 

{1:19} sedan den dag som Herren förde våra förfäder 

ut ur Egyptens land, till denna dag, har vi 

varit olydig till Herren vår Gud, och vi har varit 

försumlig i inte höra hans röst. 

{1:20} därför onda avspjälkar åt oss, och förbannelsen, 

som Herren utsett av Moses sin tjänare på gång 

att han förde våra fäder ut ur Egypten, att ge 

oss ett land som flödar av mjölk och honung, som som det är 
att 

Se denna dag. 

{1:21} men vi inte har hörsammat den 

Herren vår Gud, enligt alla ord. 

profeterna, som han sänt till oss: 

{1:22} men varje man följt hans fantasi 

egen onda hjärta, att tjäna främmande gudar, och att göra ont 

åsynen av Herren vår Gud. 

{2:1} därför Herren har gjort bra hans ord, som 



Han uttalade mot oss och mot våra domare som 

dömde Israel, och mot våra kungar, och mot vår furstar, 

och mot männen i Israel och Juda, 

{2:2} att ta på oss stora plågor, som aldrig 

hände under himlen, som det hände i 

Jerusalem, enligt det som skrevs i den 

Moses lag; 

{2:3} att en man ska äta köttet av hans egen son, och 

köttet av hans egen dotter. 

{2:4} för övrigt har han levererat dem vara i underkastelse 

att alla riken som är runt omkring oss, att vara som en 

förebrå och förödelse bland alla människor runt omkring, 

där har Herren skingrade dem. 

{2:5} således vi var nedkastad, och inte upphöjd, eftersom 

Vi har syndat mot Herren, vår Gud, och har inte 

lydig åt hans röst. 

{2:6} till Herren vår Gud appertaineth rättfärdighet: 

men för oss och för våra fäder öppna skam, som ser detta 

dag. 

{2:7} för alla dessa plågor är komma över oss, som den 



Herren har uttalad mot oss 

{2:8} ännu har vi inte bett inför Herren, att vi 

kan slå var och en från sin onda fantasi 

hjärta. 

{2:9} därför Herren vakade över oss för ont, och 

Herren har dragit den över oss: ty Herren är rättfärdig i 

alla hans verk som han har befallt oss. 

{2:10} men vi inte har hörsammat hans röst, att gå 

i Herren, att han har förelagt oss befallningar. 
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{2:11} och nu, O Herre, Israels Gud, som har fört 

ditt folk ut ur Egypten med mäktiga hand och 

hög arm, och med tecken, och med underverk och med stor 

ström och har fått dig själv ett namn, som bestå denna dag: 

{2:12} O Herre vår Gud, vi har syndat, vi har gjort 

ogudaktiga, har vi behandlade orätt i alla dina förrättningar. 

{2:13} låt din vrede vända från oss: för vi är bara några 

kvar bland hedningarna, där du har utspridda oss. 

{2:14} hör våra böner, O Herre, och våra framställningar, och 

fräls oss för din egen skull, och ge oss nåd i synen 



av dem som har lett oss bort: 

{2:15} att hela jorden kan veta att du är Herren 

vår Gud, eftersom Israel och hans efterkommande kallas thy 

Namn. 

{2:16} O Herre, se ner från din heliga hus, och 

Se oss: böja ner ditt öra, O Herre, att höra oss. 

{2:17} öppna dina ögon och se; för de döda som är 

i gravarna, vars själar är hämtade från deras kroppar, kommer 

ge åt Herren varken beröm eller rättfärdighet: 

{2:18} men den själ som är kraftigt irriterade, som goeth 

böjande och svaga, och ögonen som misslyckas, och hungriga 

själ, kommer att ge dig beröm och rättfärdighet, O Herre. 

{2:19} vi gör därför inte vår ödmjuka 

bön inför dig, O Herre vår Gud, för den 

rättfärdighet av våra fäder och våra kungar. 

{2:20} för du har sänt ut din vrede och indignation 

på oss, som du har talat genom dina tjänare profeterna, 

sade: 

{2:21} så säger Herren, böja ner axlarna till 

tjäna kungen av Babylon: så skall ni stanna kvar i landet 



att jag gav till era fäder. 

{2:22} men om ni inte kommer höra rösten av Herren, till 

tjäna kungen i Babylon, 

{2:23} jag kommer att orsaka för att upphöra av den citerar 
Juda, och 

från utan Jerusalem, rösten av munterhet och röst 

glädje, rösten av brudgummen och bruden röst: 

och hela landet skall ödsliga invånare. 

{2:24} men vi ville inte hörsamma din röst, att tjäna 

kungen av Babylon: därför har du gjort bra den 

ord att du spakest av dina tjänare profeterna, 

nämligen, att benen i våra kungar, och benen av vår 

fäder, ska tas ut ur sin plats. 

{2:25} och, lo, de är gjutna till värmen på dagen, 

och frosten i natten, och de dog i stort elände 

av svält, svärd och av Pest. 

{2:26} och huset som kallas av ditt namn har 

du ödelagt, som det är att vara sett denna dag, för den 

av Israels hus och huset av Juda ogudaktighet. 

{2:27} O Herre vår Gud, du har behandlat oss trots allt 



din godhet, och enligt allt som stora barmhärtighet av din, 

{2:28} som du spakest av din tjänare Moses i dag 

När du befalla honom att skriva lagen innan den 

Israels barn sade: 

{2:29} om ni inte hör min röst, säkert detta mycket stora 

mångfald skall omvandlas till ett litet antal bland de 

nationer, där jag skall skingra dem. 

{2:30} för jag visste att de inte skulle höra mig, eftersom det 

är ett styvnackat folk: men i landet av deras captivities 

de skall komma ihåg själva. 

{2:31} och skall veta att jag är Herren, deras Gud: för jag 

kommer att ge dem ett hjärta och öron att höra: 

{2:32} och de skall prisa mig i landet av deras 

fångenskap, och tror på mitt namn, 

{2:33} och avkastning från deras stel nacke och deras 

onda gärningar: för de ska komma ihåg hur deras 

fäder, som syndat inför Herren. 

{2:34} och jag skall föra dem igen in i landet som jag 

lovade med en ed till deras fäder, Abraham, Isak, 



och Jacob, och de skall vara lords av det: och jag kommer att 
öka 

dem, och de skall inte minskas. 

{2:35} och jag kommer att göra ett evigt förbund med 

dem att vara deras Gud, och de skall vara mitt folk: och jag 

kommer ingen mer enhet min Israels folk ur landet som jag 

har gett dem. 

{3:1} O Herren Sebaot, Israels Gud, själen i ångest 

den oroliga Anden, ropar till dig. 

{3:2} hör, O Herre, och förbarma; ar du är barmhärtig: 

och ha medlidande över oss, eftersom vi har syndat inför dig. 

{3:3} Ty du endurest för evigt, och vi förgås fullständigt. 

{3:4} O Herren allsmäktig, du Israels Gud, hör nu den 

böner av döda israeliterna, och deras barn, som 

har syndat inför dig och inte hörsammat röst 

av dig sin Gud: för den som orsakar dessa plågor klyva 

åt oss. 

{3:5} Remember inte ondska av våra förfäder: men 

tänka på din makt och ditt namn nu vid denna tid. 

{3:6} Ty du är Herren vår Gud, och dig, O Herre, 



Vi kommer hyllar. 

{3:7} och av denna anledning har du sätta din rädsla i vår 

hjärtan, till att vi bör uppmana ditt namn, och 

prisa dig i vår fångenskap: för vi har kallat för att tänka på alla 

av våra förfäder, som syndat inför dig ondska. 

{3:8} Se, vi är ändå denna dag i vår fångenskap, där 

du har spridda oss, för en förebråelse och en förbannelse, och 
att vara 

omfattas av betalningar, enligt alla ondska i vår 

fäder, som avvek från Herren vår Gud. 

{3:9} hör, Israel, bud för livet: öra till 

förstå visdom. 

{3:10} Hur happeneth det Israel, som du är i riket 

fienders land, att du är waxen gammal i ett främmande land, 

att du är besudlad med döda, 

{3:11} att du är räknade med dem som gå ner i 

graven? 
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{3:12} du har övergivit fontänen av visdom. 

{3:13} om du erbjöds gick i vägen för Gud, du 



skall ha dwelled i fred för alltid. 

{3:14} Läs där är visdom, där är styrka, där 

är att förstå; att du må veta också där är 

längden på dagarna och livet, där är ljuset i ögonen, och 

fred. 

{3:15} som har funnit ut hennes plats? eller som har kommit 

i hennes skatter? 

{3:16} där är princesna av hedningarna blivit, och 

som styrde djuren på jorden. 

{3:17} de som hade sin tidsfördriv med fåglarna i den 

luft, och de som hamstrade upp silver och guld, vari män 

lita, och gjorde inget slut på deras få? 

{3:18} för de som arbetade i silver, och var så 

försiktig, och vars verk är Osökbara, 

{3:19} de försvann och gått ner till graven, 

och andra är komma upp i deras steads. 

{3:20} unga män har sett ljuset, och uppehållit den 

jorden: men hur kunskap har de inte kända, 

{3:21} förstod vägar därav inte heller, enligt tag i 

det: deras barn var långt borta från det sättet. 



{3:22} Det har inte hörts av i Chanaan, varken har 

Det har sett i Theman. 

{3:23} the Agarenes som söker visdom på jorden, det 

köpmän av Meran och Theman, författarna av fabler, 

och searchers ur förståelse; ingen av dessa har 

känt långt av visdom, eller komma ihåg hennes stigar. 

{3:24} O Israel, hur stor är Guds hus! och hur 

stora är förlägga av hans besittning! 

{3:25} bra, och har inget slut; hög och omätbara. 

{3:26} Det var jättarna känd från början, 

som var av så stor betydelse, och så expert på kriget. 

{3:27} de valde inte Herren, inte heller gav han den 

sätt av kunskap till dem: 

{3:28} men de förstördes, eftersom de ingen hade 

visdom, och omkom genom sin egen dårskap. 

{3:29} som har gått upp till himlen, och tagit henne, och 

förde henne från molnen? 

{3:30} som har gått över havet, och hittade henne, och 

kommer föra henne för rent guld? 



{3:31} ingen människa vet hennes sätt, inte heller thinketh av 
hennes väg. 

{3:32} men han som vet allt känner henne, och 

har funnit ut henne med hans förståelse: han som förberett 

jorden för evigt har fyllt det med fourfooted bestar: 

{3:33} går han som sänder ut ljus, och det, ropar det 

igen, och det lyder honom med rädsla. 

{3:34} stjärnorna lyste i sina klockor och jublade: 

När han ropar dem, säger de, vara här vi; och så med 

munterhet de visade ljus till honom som gjorde dem. 

{3:35} Detta är vår Gud, och det skall ingen annan vara 

stod av i jämförelse av honom 

{3:36} han har funnit hela vägen till kunskap, och 

har givit det till Jacob hans tjänare och till Israel hans 

älskade. 

{3:37} efteråt gjorde han förkunna själv på jorden, och 

samtalade med män. 

{4:1} Detta är bok av Guds, bud och 

lagen att evinnerligen: alla de håller det skall 

komma till liv; men såsom ledighet skall dö. 



{4:2} slå dig, O Jakob, och ta tag i det: promenad i den 

förekomsten av ljus, att du må vara 

belysta. 

{4:3} ge inte din ära till en annan, inte heller sakerna som 

är lönsamt för dig att en främmande nation. 

{4:4} O Israel, glad är vi: för saker som är tilltalande 

Gud blir känd för oss. 

{4:5} vara gott mod, mitt folk, åminnelse av Israel. 

{4:6} ni såldes till nationerna, inte för [ditt] 

destruktion: men eftersom ni flyttade Gud till vrede, ni var 

levereras till fiender. 

{4:7} för ni provocerat honom som gjorde att du genom att 
offra 

till devils och inte till Gud. 

{4:8} ni har glömt den evige Gud, som förde 

du upp; och ni har sörjde Jerusalem, som vårdade dig. 

{4:9} för när hon såg Guds kommer på vrede 

du, sade hon, hör, O ni som bor om Sion: Gud 

har dragit över mig stor sorg; 

{4:10} för jag såg fångenskapen av mina söner och döttrar, 



som evighet förde dem. 

{4:11} med glädje gjorde jag livnära dem; men skickade dem 
bort 

med gråt och sorg. 

{4:12} låt ingen glädja sig över mig, en änka, och 

övergiven av många, som för synder mina barn är kvar 

ödsliga; eftersom de avvek från Guds lag. 

{4:13} de visste inte hans stadgar, eller gick på sätt 

av hans bud eller trampade i sökvägarna för disciplin i 

hans rättfärdighet. 

{4:14} låt dem det dwell om Sion kom, och 

Minns ni fångenskapen av mina söner och döttrar, som 

Evighet har dragit över dem. 

{4:15} för han har fört en nation på dem från långt, en 

skamlös nation, och av ett främmande språk, som varken 

vördnad gubbe, inte heller tyckte synd om barnet. 

{4:16} dessa har transporteras bort de kära älskade barn 

änka, och vänster henne att var ensam utan 

döttrar. 
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{4:17} men vad kan jag hjälpa dig? 

{4:18} för han som förde dessa plågor över er kommer 

befria dig från dina fienders händer. 

{4:19} gå din väg, O mina barn, gå din väg: för jag 

är kvar ödsliga. 

{4:20} jag har skjutits upp kläder av fred, och sätta på 

mig i säckväv av min bön: Jag kommer att ropa till den 

Evighet i mina dagar. 

{4:21} vara vid gott mod, O mina barn, ropa till den 

Herren, och han kommer att befria er från makt och hand 

fiender. 

{4:22} för min förhoppning är i de eviga, som han kommer att 
spara 

du; och glädje är kommen till mig från den Helige, eftersom 

den barmhärtighet som snart skall komma till er från den 

Evig vår Frälsare. 

{4:23} för jag skickade med sorg och gråt: men 

Gud kommer att ge dig mig igen med fröjd och glädje för 

någonsin. 

{4:24} som som nu grannar Sion har sett din 



fångenskap: så får de snart se er frälsning från våra 

Gud som skall komma över er med stor härlighet, och 

ljusstyrkan på evighet. 

{4:25} mina barn, drabbas tålmodigt vrede som är 

komma över er från Gud: för din fiende har förföljs 

dig. men strax du skall få se hans förstörelse, och skall 

trampa på hans hals. 

{4:26} mina känsliga kära har gått ojämna vägar, och var 

tagit bort som en flock fångad av fiender. 

{4:27} vara bra komfort, O mina barn, och ropa till 

Gud: för ni skall komma ihåg honom som förde dessa 

saker på er. 

{4:28} för som det var ditt sinne gå vilse från Gud: så, 

som returneras, söka honom tio gånger mer. 

{4:29} för han som har fört dessa plågor över er 

skall ge dig evig glädje med din frälsning. 

{4:30} ta ett gott hjärta, O Jerusalem: för han som gav 

dig att namnet ska trösta dig. 

{4:31} eländig är de som drabbade dig och gladdes 

på ditt fall. 



{4:32} eländig är städerna som dina barn serveras: 

eländiga är hon som fick dina söner. 

{4:33} för som hon jublade på thy ruin, och var glad över din 

falla: så skall hon vara bedrövad för hennes egen ödeläggelse. 

{4:34} för jag kommer att ta bort fröjden av hennes fantastiska 

mängden och hennes stolthet skall vändas till sorg. 

{4:35} för eld skall komma över henne från evighet, 

länge att uthärda; och hon skall vara bebott av devils för en 

bra tid. 

{4:36} O Jerusalem, titt om dig in mot öst, och 

se glädjen som kommer till dig från Gud. 
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