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Baruch 

Cuốn sách của Baruch 

{1:1} và đây là những lời của cuốn sách, mà Baruch 

con trai của Nerias, con trai của Maasias, con trai của Sedecias, 

con trai của Asadias, con trai của Chelcias, đã viết trong 
Babylon, 

{1:2} trong năm thứ 5, và trong ngày thứ bảy của các 

tháng, những gì thời gian vì các Chaldeans chiếm Jerusalem, và 

đốt cháy nó với lửa. 

{1:3} và Baruch đã đọc những lời của cuốn sách này trong các 

buổi điều trần của Jechonias là con trai của vua Joachim Juda, 
và trong 

tai tất cả những người đến để nghe các cuốn sách, 

{1:4} và tại buổi điều trần của quý tộc, và nhà vua 

con trai, và điều trần của các trưởng lão, và tất cả mọi người, 

từ thấp nhất đến điểm cao nhất, ngay cả khi tất cả chúng mà 
sống 

tại Babylon bằng sông Sud. 



{1:5} và rồi họ khóc, fasted và cầu nguyện trước khi các 

Chúa tể. 

{1:6} họ cũng thực hiện một bộ sưu tập tiền theo 

mỗi người đàn ông quyền lực: 

{1:7} và họ đã gửi nó tới Jerusalem unto Joachim cao 

linh mục, là con trai của Chelcias, con trai của Salom, và các linh 
mục, 

và tất cả những người đã tìm thấy với anh ta tại 

Jerusalem, 

{1:8} tại cùng một thời gian khi ông nhận được tàu của 

ngôi nhà của Chúa, mà đã được tiến hành ra khỏi ngôi đền, đến 

trở lại chúng vào đất Juda, ngày thứ mười của tháng 

Thủy, cụ thể là, bạc mạch, mà Sedecias con trai của 

Vua Josias của Jada đã thực hiện, 

{1:9} sau đó vua Nabuchodonosor của Babylon đã 

mang đi Jechonias, và các hoàng tử và kẻ bị giam cầm, 

và những người đàn ông vĩ đại, và người dân của đất, từ 

Jerusalem, và mang lại cho họ cho đến Babylon. 

{1:10} và họ nói, nầy, chúng tôi đã gửi cho bạn tiền để 

mua cho bạn dịch vụ burnt, và tội lỗi dịch vụ, và hương, và 



chuẩn bị ye manna, và cung cấp trên bàn thờ của Chúa của 
chúng tôi 

Thiên Chúa; 

{1:11} và cầu nguyện cho cuộc sống của vua Nabuchodonosor 

Babylon, và cho cuộc sống của Balthasar trai, mà ngày của họ 

có thể khi trái đất như ngày thiên đường: 

{1:12} và Chúa sẽ cung cấp cho chúng ta sức mạnh, và làm sáng 
của chúng tôi 

đôi mắt, và chúng tôi phải sống dưới bóng của 

Nabuchodonosor vua của Babylon, và dưới cái bóng của 

Balthasar con trai của ông, và chúng tôi sẽ phục vụ họ nhiều 
ngày, và 

Tìm ân trong tầm nhìn của họ. 

{1:13} cầu nguyện cho chúng tôi cũng unto Chúa Thiên Chúa 
của chúng tôi, cho chúng tôi 

đã phạm tội chống lại Chúa Thiên Chúa của chúng tôi; và cho 
đến ngày hôm nay các 

Fury của Chúa và cơn giận của mình không được bật từ chúng 
tôi. 

{1:14} và ye sẽ đọc cuốn sách này mà chúng tôi đã gửi 

unto bạn, để làm cho xưng tội trong nhà của Chúa, khi 

Lễ và long trọng ngày. 



{1:15} và ye sẽ nói, Chúa Thiên Chúa của chúng tôi belongeth 

sự công bình, nhưng cho đến chúng ta nhầm lẫn khuôn mặt, vì 
nó là 

đến để vượt qua ngày này unto chúng của Juda, và các 

người dân ở Jerusalem, 

{1:16} và với các vị vua của chúng tôi, và hoàng tử của chúng 
tôi, và chúng tôi 

linh mục, và tiên tri của chúng tôi, và ông bố của chúng tôi: 

{1:17} để chúng tôi có phạm tội trước Chúa, 

{1:18} và bất tuân anh ta, và đã không hearkened unto 

tiếng nói của Chúa Thiên Chúa của chúng tôi, để đi bộ trong các 

điều răn rằng ông đã cho chúng tôi công khai: 

{1:19} kể từ ngày mà Chúa đã mang ông cha của chúng tôi 

ra khỏi đất Ai Cập, cho đến ngày nay, chúng ta có 

được ngô nghịch unto Chúa Thiên Chúa của chúng tôi, và chúng 
tôi đã 

cẩu thả trong không nghe tiếng nói của mình. 

{1:20} tại sao các tệ nạn cảm unto chúng ta, và lời nguyền, 

mà Chúa bổ nhiệm của Moses đầy tớ của ông tại thời điểm 

rằng ông đã mang người cha của chúng tôi ra khỏi đất Ai Cập để 
cung cấp cho 



chúng ta một đất đó floweth với sữa và mật ong, giống như nó 
là 

xem ngày này. 

{1:21} Nevertheless chúng tôi đã không hearkened unto các 

tiếng nói của Chúa Thiên Chúa của chúng tôi, theo cho đến tất 
cả các từ của 

các tiên tri, người mà ông đã gửi unto chúng tôi: 

{1:22} nhưng mỗi người đàn ông theo trí tưởng tượng của mình 

riêng trái tim độc ác, để phục vụ cho các vị thần kỳ lạ, và để làm 
điều ác 

tầm nhìn của Chúa Thiên Chúa của chúng tôi. 

Vì vậy {2:1} Chúa hath thực hiện tốt của mình từ đó 

ông phát âm là chống lại chúng tôi, và chống lại các thẩm phán 
đó 

đánh giá Israel, và với vị vua của chúng tôi, và chống lại Hoàng 
tử của chúng tôi, 

và chống lại những người đàn ông của Israel và Juda, 

{2:2} để mang lại cho chúng ta lớn bệnh dịch, chẳng hạn như 
không bao giờ 

đã xảy ra dưới trời toàn bộ, khi nó đến để vượt qua trong 

Jerusalem, theo những điều được viết trong các 

luật pháp của môi-se; 



{2:3} là một người đàn ông nên ăn thịt của con trai ông, và 

thịt của con gái của mình. 

{2:4} hơn nữa ông đã giao cho họ phải chinh phục 

để tất cả các Vương Quốc được vòng về chúng tôi, để như là 
một 

làm nhục nha và đau khổ trong số tất cả những người quanh về, 

nơi Chúa đã rải rác chúng. 

{2:5} vì vậy chúng tôi đã bỏ, và không sôi nổi, bởi vì 

chúng tôi đã phạm tội chống lại Chúa Thiên Chúa của chúng tôi, 
và đã không 

Vâng lời cho đến giọng nói của mình. 

{2:6} để Chúa Thiên Chúa của chúng tôi appertaineth sự công 
bình: 

nhưng cho đến chúng ta và người cha của chúng tôi mở sự xấu 
hổ, như appeareth này 

ngày. 

{2:7} trong tất cả các bệnh dịch đang đến cho chúng ta, mà các 

Chúa hath phát âm đối với chúng tôi 

{2:8} chưa có chúng tôi không cầu nguyện trước Chúa, mà 
chúng tôi 

có thể từ chối mỗi một từ trí tưởng tượng của mình wicked 

trái tim. 



{2:9} tại sao Chúa đã xem hơn chúng ta cho cái ác, và 

Chúa đã đưa nó cho chúng ta: Chúa là công bình trong 

Tất cả tác phẩm của ông mà ông đã chỉ huy chúng tôi. 

{2:10} nhưng chúng tôi không có hearkened cho đến giọng nói 
của mình, để đi bộ 

trong các điều răn của Chúa, mà ông đã thiết lập trước khi 
chúng tôi. 
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{2:11} và bây giờ, O Lord Thiên Chúa của Israel, mà hast ngươi 
đã mang 

thy người ra khỏi đất Ai Cập với một bàn tay hùng mạnh, và 

cao cánh tay, và có dấu hiệu, và kỳ diệu, và với lớn 

sức mạnh, và hast nhận mình một cái tên, như appeareth ngày 
này: 

{2:12} O Lord Thiên Chúa của chúng tôi, chúng tôi đã phạm tội, 
chúng tôi đã thực hiện 

ungodly, chúng tôi đã xử lý unrighteously trong tất cả các pháp 
lệnh ngươi. 

{2:13} để cho cơn thịnh nộ thy bật từ chúng tôi: cho chúng tôi là 
nhưng một số ít 

còn lại trong số các người da man, nơi mà thou hast rải rác với 
chúng tôi. 



{2:14} nghe thấy lời cầu nguyện của chúng tôi, O Lord, và kiến 
nghị của chúng tôi, và 

cung cấp cho chúng tôi vì lợi ích của con, và cho chúng tôi ủng 
hộ trong tầm nhìn 

họ đã dẫn chúng tôi đi: 

{2:15} mà tất cả trái đất có thể biết rằng nghệ thuật ngươi Chúa 

Thiên Chúa của chúng tôi, bởi vì Israel và hậu của ông được gọi 
là của ngươi 

Tên. 

{2:16} O Lord, nhìn xuống từ ngươi nhà thánh, và 

Hãy xem xét chúng tôi: cúi xuống thine tai, O Lord, nghe chúng 
ta. 

{2:17} mở mắt thine và behold; cho người chết 

trong các ngôi mộ, mà linh hồn được lấy từ cơ thể của họ, sẽ 

cung cấp cho unto Chúa khen ngợi cũng như sự công bình: 

{2:18} nhưng các linh hồn đó rất nhiều vexed, goeth 

stooping và yếu ớt, và đôi mắt mà thất bại, và đói 

linh hồn, sẽ cung cấp cho ngươi khen ngợi và sự công bình, O 
Lord. 

{2:19} do đó chúng tôi không làm cho chúng tôi khiêm tốn 

supplication trước khi ngươi, O Lord Thiên Chúa của chúng tôi, 
cho các 



sự công bình của ông bố của chúng tôi, và của các vị vua của 
chúng tôi. 

{2:20} cho thou hast gửi ra cơn giận và indignation thy 

Khi chúng tôi, vì ngươi hast nói bởi thy công chức các tiên tri, 

nói, 

{2:21} vì vậy, saith Chúa, cúi xuống vai của bạn để 

phục vụ cho vị vua của Babylon: vì vậy ye sẽ vẫn đất 

rằng tôi đã cung cấp cho đến người cha của bạn. 

{2:22} nhưng nếu ngươi sẽ không nghe thấy tiếng nói của Chúa, 
để 

phục vụ cho vị vua của Babylon, 

{2:23} tôi sẽ gây ra để chấm dứt trên các trích dẫn của Giu-đa, 
và 

từ không có Jerusalem, tiếng nói của mirth và tiếng nói của 

niềm vui, tiếng nói của các vị hôn phu và giọng nói của cô dâu: 

và toàn bộ đất được cô đơn của người dân. 

{2:24} nhưng chúng tôi không nào khẳng thy giọng nói, để phục 
vụ 

vị vua của Babylon: thou hast do đó làm tốt các 

từ đó ngươi spakest bởi thy công chức các tiên tri, 

cụ thể là, mà xương của các vị vua của chúng tôi, và xương của 
chúng tôi 



ông bố, nên được đưa ra khỏi vị trí của mình. 

{2:25} và, lo, họ đang diễn ra với nhiệt ngày, 

và để sương đêm, và họ đã chết trong khổ đau tuyệt vời 

bởi nạn đói, thanh kiếm, và pestilence. 

{2:26} và ngôi nhà mà được gọi là của ngươi tên hast 

Ngươi đã đặt chất thải, vì nó là để được nhìn thấy ngày hôm 
nay, đối với các 

ác nhà Israel và nhà của Juda. 

{2:27} O Lord Thiên Chúa của chúng tôi, thou hast xử lý với 
chúng tôi sau khi tất cả 

thy tốt đẹp, và theo lòng thương xót tất cả những gì tuyệt vời 
của ngươi, 

{2:28} như ngươi spakest của Moses đầy tớ thy trong ngày 

khi ngươi didst lệnh ông viết luật pháp trước khi các 

trẻ em của Israel, nói rằng, 

{2:29} nếu ye sẽ không nghe thấy giọng nói của tôi, chắc chắn 
điều này rất tuyệt vời 

vô số sẽ được chuyển thành một số ít trong số các 

Các quốc gia, nơi mà tôi sẽ phân tán chúng. 

{2:30} cho tôi biết rằng họ sẽ không nghe, bởi vì nó 

là một người stiffnecked: nhưng ở vùng đất của captivities 



họ sẽ nhớ mình. 

{2:31} và sẽ biết rằng tôi là Chúa của Thiên Chúa: cho tôi 

sẽ cung cấp cho họ một trái tim và tai nghe: 

{2:32} và họ sẽ khen tôi trong vùng đất của họ 

bị giam cầm, và nghĩ rằng khi tên của tôi, 

{2:33} và trở lại từ cổ cứng của họ, và từ của họ 

những hành động xấu xa: cho họ sẽ nhớ con đường của họ 

Cha, có phạm tội trước Chúa. 

{2:34} và tôi sẽ mang lại cho họ một lần nữa vào vùng đất mà 
tôi 

hứa hẹn với một lời tuyên thệ cùng cha của họ, Abraham, Isaac, 

và Jacob, và họ sẽ là các lãnh chúa của nó: và tôi sẽ tăng lên 

họ, và họ sẽ không được giảm bớt. 

{2:35} và tôi sẽ thực hiện một giao ước mai mai với 

họ sẽ là Thiên Chúa của họ, và họ sẽ là con người của tôi: và tôi 

sẽ không có lái xe thêm người Israel ra khỏi đất của tôi mà tôi 

đã cho họ. 

{3:1} O Lord Almighty, Thiên Chúa của Israel, các linh hồn trong 
nỗi đau đớn 

tinh thần thường gặp rắc rối, crieth cho ngươi. 



{3:2} nghe, O Lord, và có lòng thương xót; AR nghệ thuật ngươi 
thương xót: 

và có điều đáng tiếc cho chúng ta, bởi vì chúng tôi có phạm tội 
trước Chúa. 

{3:3} cho thou endurest cho bao giờ hết, và chúng tôi hư mất 
hoàn toàn. 

{3:4} O Lord Almighty, ngươi Thiên Chúa của Israel, nghe bây 
giờ các 

lời cầu nguyện của Israel đã chết, và con cái của họ, mà 

có phạm tội trước Chúa, và không phải hearkened cho đến 
giọng nói 

của Chúa Thiên Chúa của họ: cho người đó gây ra các bệnh dịch 
cleave 

cho đến chúng ta. 

{3:5} nhớ không tội lỗi của ông cha của chúng tôi: nhưng 

nghĩ rằng ngươi sức mạnh và thy tên bây giờ tại thời điểm này. 

{3:6} cho ngươi nghệ thuật Chúa Thiên Chúa của chúng tôi, và 
ngươi, O Lord, 

chúng tôi sẽ ngợi khen. 

{3:7} và này gây ra ngươi hast thy nỗi sợ hãi của chúng tôi 

trái tim, cho mục đích mà chúng tôi cần kêu gọi ngươi tên, và 

ngợi khen Chúa bị giam cầm của chúng tôi: cho chúng tôi đã gọi 
đến tâm trí tất cả 



sự gian ác của ông cha của chúng tôi, có phạm tội trước khi 
ngươi. 

{3:8} nầy, chúng tôi là Tuy nhiên, điều này ngày trong tù của 
chúng tôi, nơi 

thou hast rải rác với chúng tôi, làm nhục nha một và một lời 
nguyền, và phải 

tùy thuộc vào các khoản thanh toán, theo tất cả các tội lỗi của 
chúng tôi 

người cha, mà khởi hành từ Chúa Thiên Chúa của chúng tôi. 

{3, 9} nghe, Israel, các điều răn của cuộc sống: cung cấp cho tai 

hiểu sự khôn ngoan. 

{3:10} cách happeneth đó Israel, mà ngươi nghệ thuật ở ngươi 

đất đai của kẻ thù, nghệ thuật mà ngươi waxen cũ trong một 
đất nước kỳ lạ, 

thou nghệ thuật ô nhiễm với người chết, 

{3:11} rằng ngươi nghệ thuật tính với họ mà đi xuống vào 

mộ? 
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{3:12} thou hast forsaken các đài phun nước của trí tuệ. 

{3:13} nếu ngươi hadst đi theo cách của Đức Chúa trời, ngươi 

shouldest có ăn trong hòa bình cho bao giờ hết. 

{3:14} học mà là sự khôn ngoan, mà là sức mạnh, nơi 



là sự hiểu biết; mà ngươi mayest ngươi cũng biết đó là 

chiều dài của ngày, và cuộc sống, mà là ánh sáng của mắt, và 

hòa bình. 

{3:15} người đã phát hiện ra nơi cô? hoặc những người đã đến 

vào kho báu của mình? 

{3:16} đâu các hoàng tử của các người da man trở thành, và 

chẳng hạn như cai trị các con thú trên thế gian; 

{3:17} họ rằng đã có trò tiêu khiển của họ với con của các 

không khí, và họ có hoarded bạc và vàng, trong đó người đàn 
ông 

tin tưởng, và làm không có kết thúc của họ nhận được? 

{3:18} cho họ là wrought trong bạc, và đã là như vậy 

cẩn thận, và có tác phẩm được các, 

{3:19} họ biến mất và đi đến ngôi mộ, 

và những người khác đang đi lên trong steads của họ. 

{3:20} người đàn ông trẻ có nhìn thấy ánh sáng, và sống các 

trái đất: nhưng cách của kiến thức họ không biết, 

{3:21} không hiểu con đường đó, không đặt giữ của 

nó: con cái của họ đã xa cách đó. 

{3:22} nó đã không được nghe nói về trong Chanaan, không 
phải ngài đã 



nó nhìn thấy trong Theman. 

{3:23} Agarenes the tìm kiếm sự khôn ngoan khi trái đất, các 

Các thương gia của Meran và Theman, các tác giả của truyện 
ngụ ngôn, 

và người tìm kiếm trên sự hiểu biết; không ai trong số này có 

được biết đến con đường của sự khôn ngoan, hoặc ghi nhớ 
đường dẫn của cô. 

{3:24} O Israel, làm thế nào lớn là nhà của Thiên Chúa! và làm 
thế nào 

lớn là nơi sở hữu của ông! 

{3:25} tuyệt vời, và Ngài đã không kết thúc; cao, và 
unmeasurable. 

{3:26} có là những người khổng lồ nổi tiếng từ đầu, 

đó là tuyệt vời như vậy mang tầm cỡ nhất, và vì vậy chuyên gia 
trong chiến tranh. 

{3:27} những người đã không phải Chúa chọn, không phải đã 
cho ông những 

cách kiến thức unto chúng: 

{3:28} nhưng họ đã bị phá hủy, bởi vì họ không có 

sự khôn ngoan, và thiệt mạng qua ngu ngốc của mình. 

{3:29} người Ngài đã đi vào Thiên đàng, và đưa cô ấy, và 

đưa cô ấy xuống từ những đám mây? 



{3:30} người đã đi trên biển, và tìm thấy cô ấy, và 

sẽ mang lại cho cô cho vàng nguyên chất? 

{3:31} người đàn ông không làm theo cách của mình, và cũng 
không thinketh của con đường của mình. 

{3:32} nhưng ông làm tất cả những thứ knoweth của cô, và 

Ngài đã tìm thấy cô ấy đi với sự hiểu biết của mình: ông chuẩn 
bị sẵn sàng 

trái đất cho luôn luôn hath làm đầy nó với con thú fourfooted: 

{3:33} ông sendeth ra ánh sáng, và nó goeth, calleth nó 

một lần nữa, và nó obeyeth anh ta với sợ hãi. 

{3:34} sao shined trong đồng hồ của họ, và rejoiced: 

Khi ông calleth họ, họ nói, ở đây, chúng tôi có; và như vậy với 

đánh họ kính ánh sáng Ngài mà làm cho họ. 

{3:35} đây là Thiên Chúa chúng ta, và có thì không ai khác 

chiếm của trong so sánh của anh ta 

{3:36} ông đã phát hiện ra tất cả các con đường của kiến thức, 
và 

Ngài đã đưa ra nó cho đến Jacob công chức của mình, và Israel 
của ông 

yêu quý. 

{3:37} sau đó đã làm ông shew himself trên trái đất, và 



conversed với nam giới. 

{4:1} đây là cuốn sách của các điều răn của Thiên Chúa, và 

luật endureth cho bao giờ hết: tất cả họ giữ nó sẽ 

đến với cuộc sống; nhưng chẳng hạn như để lại nó sẽ chết. 

{4:2} biến ngươi, O Jacob và cất giữ của nó: đi bộ trong các 

sự hiện diện của ánh sáng đó, mà ngươi mayest ngươi 

chiếu sáng. 

{4:3} cung cấp cho không phải ngươi vinh dự khác, cũng không 
phải những điều mà 

có lợi nhuận unto thee cho một đất nước kỳ lạ. 

{4:4} O Israel, hạnh phúc, chúng ta là: cho những điều đó là lòng 

Thiên Chúa được làm được biết đến cho đến chúng ta. 

{4:5} của cheer tốt, người của tôi, Đài tưởng niệm của Israel. 

{4:6} ye đã được bán cho các quốc gia, không phải cho [của 
bạn] 

tiêu hủy:, nhưng bởi vì ngươi tới God cơn thịnh nộ, Diệp 

chuyển giao cho đến những kẻ thù. 

{4:7} cho ngươi chọc tức anh ta làm cho bạn bằng cách hy sinh 

cho đến ma quỷ, và không để Thiên Chúa. 

{4:8} ye đã quên Thiên Chúa đời đời, mà đã mang 

bạn lên; và ye đã grieved Jerusalem, mà nursed bạn. 



{4:9} cho khi cô thấy cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đến khi 

bạn, cô ấy nói, Hearken, O ngươi ngự về Sion: Thiên Chúa 

Ngài đã đưa tôi tuyệt vời tang; 

{4:10} cho tôi thấy bị giam cầm của con trai và con gái của tôi 

đó là mai mai mang theo chúng. 

{4:11} với niềm vui đã làm tôi nuôi dưỡng chúng; nhưng đã gửi 
chúng đi 

khóc và tang. 

{4:12} để cho không có người đàn ông vui mừng qua tôi, một 
góa phụ, và 

forsaken của nhiều người, những người cho tội lỗi của con tôi 
còn 

cô đơn; bởi vì họ rời khỏi luật pháp của Thiên Chúa. 

{4:13} họ biết không phải là mình quy chế, cũng không đi theo 
cách 

của Ngài, và cũng không trod trong đường dẫn của kỷ luật trong 

sự công bình của ông. 

{4:14} để cho họ rằng ngự về Sion đến, và 

Hãy nhớ ye bị giam cầm của con trai và con gái của tôi mà 

mai mai Ngài đã mang theo chúng. 

{4:15} cho ông hath mang một quốc gia khi chúng từ xa, một 



shameless quốc gia, và một ngôn ngữ kỳ lạ, những người không 

reverenced già cũng như trẻ em pitied. 

{4:16} này đã mang đi con yêu quý thân mến 

góa phụ, và bên trái của cô đã được một mình cô đơn mà 
không có 

người con gái. 
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{4:17} nhưng những gì tôi có thể giúp bạn? 

{4:18} cho ông mang những bệnh dịch khi bạn sẽ 

cung cấp cho bạn từ tay kẻ thù của bạn. 

{4:19} đi theo cách của bạn, O trẻ em của tôi, đi theo cách của 
bạn: cho tôi 

còn hoang vắng. 

{4:20} tôi đã đưa ra quần áo của hòa bình, và đặt vào 

Me sackcloth lời cầu nguyện của tôi: tôi sẽ khóc cùng các 

Mai mai trong ngày của tôi. 

{4:21} là của cheer tốt, O trẻ em của tôi, khóc cho đến các 

Chúa, và ông sẽ cung cấp cho bạn sức mạnh và bàn tay của 

những kẻ thù. 

{4:22} cho hy vọng của tôi là mai mai, rằng ông sẽ tiết kiệm 

bạn; và niềm vui được đến unto tôi từ các Holy One, bởi vì 



của lòng thương xót mà sẽ sớm đến cùng các ngươi từ các 

Everlasting cứu Chúa của chúng tôi. 

{4:23} cho tôi gửi cho bạn với tang và khóc: nhưng 

Thiên Chúa sẽ cung cấp cho bạn cho tôi một lần nữa với niềm 
vui và sự vui vẻ cho 

bao giờ hết. 

{4:24} như như bây giờ hàng xóm của Sion đã thấy của bạn 

nuôi nhốt: như vậy thì họ thấy ngay sự cứu rỗi của bạn từ 
chúng tôi 

Thiên Chúa sẽ đến khi bạn với vinh quang tuyệt vời, và 

độ sáng của mai mai. 

{4:25} Hỡi các con, kiên nhẫn chịu cơn giận dữ là 

đến khi bạn từ Thiên Chúa: đối với ngươi đối phương đã ngược 
đãi 

Ngươi; nhưng một thời gian ngắn ngươi chớ thấy hủy diệt của 
mình, và shalt 

tread trên cổ của ông. 

{4:26} những người tinh tế của tôi đã đi cách thô, và đã 

đưa ra như một đàn bắt của kẻ thù. 

{4:27} là thoải mái tốt, O trẻ em của tôi và khóc cho đến 

Thiên Chúa: cho ye sẽ được ghi nhớ của anh ta mang lại những 



những điều cần khi bạn. 

{4:28} cho là nó đã là tâm trí của bạn để đi lạc lối từ Thiên Chúa: 
vì vậy, 

được trả lại, tìm kiếm Ngài mười lần nhiều hơn nữa. 

{4:29} cho ông rằng hath mang những bệnh dịch khi bạn 

sẽ mang lại cho bạn niềm vui mai mai với sự cứu rỗi của bạn. 

{4:30} có một trái tim tốt, O Jerusalem: cho ông rằng đã cho 

ngươi tên đó sẽ thoải mái ngươi. 

{4:31} khổ là họ bị ảnh hưởng ngươi, và rejoiced 

tại mùa thu thy. 

{4:32} khổ là các thành phố thy trẻ phục vụ: 

đau khổ là cô đã nhận được con trai thy. 

{4:33} cho như bà rejoiced lúc ngươi hủy hoại, và vui mừng của 
thy 

mùa thu: vì vậy cô phải grieved cho đau khổ của mình. 

{4:34} cho tôi sẽ lấy đi sự vui mừng của mình 

vô số, và niềm tự hào của cô sẽ được biến thành tang. 

{4:35} cho cháy sẽ đến khi cô từ mai mai, 

Long phải chịu đựng; và cô ấy sẽ có người ở của quỷ cho một 

thời gian tuyệt vời. 

{4:36} O Jerusalem, cái nhìn về ngươi hướng về phía đông, và 



nhìn niềm vui rằng cometh cùng ngươi từ Thiên Chúa. 
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