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Baruch 

Bogen af Baruch 

{1:1}, og disse er bogens, hvilke Baruch ord 

søn af Nerias, søn af Maasias, søn af Sedecias, 

søn af Asadias, søn af Chelcias, skrev i Babylon, 

{1:2} i det femte år, og i den syvende dag i den 

måned, hvad tid da kaldæerne tog Jerusalem, og 

brændt det med ild. 

{1:3} og Baruch har læst denne bog i ord den 

høring af Jekonias søn af Joachim konge af Juda, og i 

ørerne af alle de mennesker, der kom til at høre bog, 

{1:4} og i høringen af adelige, og kongens 

sønner, og i høringen af ældsterne, og alle mennesker, 

fra den laveste til den højeste, selv om alle dem der boede 

på Babylon af floden Sud. 

{1:5}, hvorefter de græd, fastede og bad før den 

Herren. 



{1:6} de lavede også en samling af penge i henhold til 

enhver mands magt: 

{1:7}, og de sendte det til Jerusalem til Joachim høje 

præst, søn af Chelcias, søn af Salom, og præsterne, 

og til alle de mennesker, som blev fundet med ham på 

Jerusalem, 

{1:8} på samme tid, da han modtog fartøjer 

house of Herren, som blev foretaget af templet, til 

Aflever dem i jord Juda, den tiende dag i måneden 

Rikke, nemlig sølv fartøjer, som Sedecias søn af 

Josias konge af Jada havde gjort, 

{1:9} efter at Nabuchodonosor konge af Babylon havde 

rive Jekonias, og fyrsterne og fanger, 

og de mægtige mænd, og befolkningen i landet, fra 

Jerusalem, og bragte dem til Babylon. 

{1:10} og de sagde: Se, vi har sendt dig penge til 

køber du brændofre, og syndofferet og røgelse, og 

Bered jer manna, og tilbyde på Herrens alter vores 

Gud; 

{1:11} og beder for livet af Nabuchodonosor kongen af 



Babylon, og for livet af Balthasar hans søn, at deres dage 

kan være på jorden som dagene af himlen: 

{1:12} og Herren vil give os styrke og lette vores 

øjne, og vi skal leve i skyggen af 

Nabuchodonosor konge af Babylon, og under skyggen af 

Balthasar hans søn, og vi skal tjene dem mange dage, og 

finde ind i deres øjne. 

{1:13} beder for os også til Herren vor Gud, for vi 

har syndet mod Herren vor Gud; og denne dag den 

Fury af Herren og hans vrede er ikke slået fra os. 

{1:14} og i skal læse denne bog, som vi har sendt 

jer at gøre tilståelse i huset af Herren, ved 

fester og højtidelige dage. 

{1:15} og i siger, at Herren vor Gud hører 

retfærdighed, men for os forvirringen af ansigter, som det er 

ske denne dag, dem af Juda, og at den 

indbyggerne i Jerusalem, 

{1:16} og til vores konger, og at vores prinser, og at vores 

præsterne, og at vores profeter, og at vore fædre: 

{1:17} for vi har syndet før Herren, 



{1:18} og adlød ham, og har ikke givet agt 

stemme af Herren vor Gud, til at gå i den 

bud, som han gav os åbent: 

{1:19} siden den dag, hvor Herren bragte vores forfædre 

ud af Egypten, til denne dag, har vi 

været ulydige til Herren vor Gud, og vi har været 

uagtsomt i ikke høre hans stemme. 

{1:20} derfor onder kløvet til os, og forbandelsen, 

som Herren udpeget af Moses sin tjener på tidspunktet 

at han bragte vore fædre ud af Egyptens land, til at give 

os et land, som floweth med mælk og honning, lige som det er 
at 

Se denne dag. 

{1:21} men vi ikke har givet agt på 

stemme af Herren vor Gud, ifølge til alle ord. 

profeter, som han sendte til os: 

{1:22} men hver mand fulgte fantasi af hans 

egen onde hjerte, at tjene fremmede guder og gøre ondt 

synet af Herren vor Gud. 

{2:1} derfor Herren har gjort god hans ord, som 



han udtalte mod os og vores dommere, 

dømt Israel, og mod vores konger og vores fyrster, 

og mod mænd af Israel og Juda, 

{2:2} til at bringe os store plager, som aldrig 

skete under hele himlen, som det skete i 

Jerusalem, efter de ting, der var skrevet i den 

Moseloven; 

{2:3} at en mand bør spise kødet af hans egen søn, og 

kød af hans egen datter. 

{2:4} desuden har han afleveret dem for at være i underkastelse 

til alle de riger, der er rundt omkring os, at være som en 

bebrejdelse og ødelæggelse blandt alle folk rundt omkring, 

hvor Herren har spredt dem. 

{2:5} således vi blev kastet ned, og ikke ophøjet, fordi 

Vi har syndet mod Herren vor Gud, og har ikke 

lydig til hans røst. 

{2:6} til Herren vor Gud appertaineth retfærdighed: 

men for os og vore fædre åbne skam, som viser sig dette 

dag. 

{2:7} for alle disse plager er kommet over os, som de 



Herren har udtalt imod os 

{2:8} endnu har vi ikke bad før Herren, at vi 

kan vende hver eneste fra fantasi af hans onde 

hjerte. 

{2:9} derfor Herren iagttager over os for det onde, og 

Herren har bragt det over os: for Herren er retfærdig i 

alle hans værker, som han har befalet os. 

{2:10} men vi ikke har givet agt på hans røst, at gå 

i Herrens befalinger, at han har sat foran os. 
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{2:11} og nu, O Herre, Israels Gud, der har bragt 

dit folk af Egyptens land med en stærk hånd, og 

høj arm, og med tegn, og med vidundere, og med stor 

magt, og har fået dig et navn, som viser sig i dag: 

{2:12} O Herre vor Gud, vi har syndet, vi har gjort 

ugudelige, vi har behandlet uretfærdigt i alle dine ordinancer. 

{2:13} Lad din vrede vende fra os: vi er blot nogle få 

venstre blandt de hedenske, hvor du har spredt os. 

{2:14} høre vores bønner, O Herre, og vores andragender, og 

fri os for din egen skyld, og give os ind i synet 



af dem, som har ført os væk: 

{2:15} at hele jorden kan vide at du er Herren 

vores Gud, fordi Israel og hans efterslægt er kaldet thy 

Navn. 

{2:16} O Herre, se ned fra dit hellige hus, og 

overveje os: bøje dine øre, O Herre, at høre os. 

{2:17} åbne dine øjne og se; for de døde, der er 

i gravene, hvis sjæle er taget fra deres kroppe, bliver 

Giv til Herren hverken ros eller retfærdighed: 

{2:18} men den sjæl, som er meget ærgerlig, som gaar 

ludende og svage, og de øjne, der mislykkes, og sultne 

sjæl, vil give dig ros og retfærdighed, O Herre. 

{2:19} derfor vi ikke gør vores ydmyge 

bøn før dig, O Herre vor Gud, for den 

retfærdighed af vore fædre, og vores konger. 

{2:20} for du har sendt din vrede og harme 

over os, som du har talt ved dine tjenere profeterne, 

sagde: 

{2:21} så siger Herren, bøje dine skuldre til at 

tjene kongen af Babylon: så ye forbliver i landet 



at jeg gav for dine fædre. 

{2:22} men hvis i ikke vil høre stemmen af Herren, til 

tjene kongen af Babylon, 

{2:23} jeg vil forårsage at ophøre med at ud af de citerer Judas, 
og 

fra uden Jerusalem, stemme af munterhed og stemme 

glæde, stemme af brudgommen og bruden stemme: 

og hele landet skal blive lagt øde af indbyggere. 

{2:24} men vi ville ikke agt på din røst, at tjene 

Kongen af Babylon: derfor har du gjort godt den 

ord at du spakest af dine tjenere profeterne, 

nemlig, at knogler fra vores konger, og knogler af vores 

fædre, der tages fra deres sted. 

{2:25} og lo, de er kastet til varmen i dag, 

og frost om natten, og de døde i stor elendighed 

ved hungersnød, sværd og pest. 

{2:26} og det hus, som kaldes ved dit navn har 

du lagt affald, som det er at blive set denne dag, for den 

ondskab af Israels hus og huset af Juda. 

{2:27} O Herre vor Gud, du har behandlet os trods alt 



din godhed, og efter alt det store barmhjertighed af thine, 

{2:28} som du spakest af din tjener Moses i dag 

Når du befale ham at skrive lov før de 

børn af Israel, sagde: 

{2:29} Hvis i ikke vil høre min røst, da dette meget store 

mængden skal omdannes til et lille antal blandt de 

nationer, hvor jeg vil scatter dem. 

{2:30} for jeg vidste, at de ikke ville høre mig, fordi det 

er et stivnakket folk: men i landet af deres captivities 

de skal huske sig selv. 

{2:31} og skal vide, at jeg er Herren deres Gud: for jeg 

vil give dem et hjerte, og ører at høre: 

{2:32} og de skal prise mig i landet af deres 

fangenskab, og tror på mit navn, 

{2:33} og retur fra deres stiv nakke, og deres 

ugudelige gerninger: for de skal huske måde af deres 

fædre, som syndede foran Herren. 

{2:34} og jeg vil bringe dem igen i landet som jeg 

lovet med en ed til deres fædre, Abraham, Isak, 

og Jacob, og de skal være lords af det: og jeg vil øge 



dem, og de skal ikke blive mindsket. 

{2:35} og jeg vil gøre en evigtvarende pagt med 

dem til at være deres Gud, og de skal være mit folk: og jeg 

vil ikke mere drive mit folk Israel ud af landet, jeg 

har givet dem. 

{3:1} O Herren den Almægtige, Israels Gud, sjælen i kval 

den urolige ånd, råber til dig. 

{3:2} Hør, O Herre, og have barmhjertighed; ar du er 
barmhjertig: 

og har skam over os, fordi vi har syndet foran dig. 

{3:3} for du endurest for evigt, og vi omkommer aldeles. 

{3:4} O Herren Almægtige, du Israels Gud, høre nu den 

bønner af døde israelitterne, og deres børn, som 

har syndet foran dig, og ikke lyttede til stemmen 

af dig deres Gud: for den som forårsager disse plager Kløver 

for os. 

{3:5} Husk ikke syndighed af vores forfædre: men 

tror din kraft og dit navn nu på dette tidspunkt. 

{3:6}, for du er Herren vor Gud og Herre, 

Vi vil prise. 



{3:7} og af denne årsag har du sætte din frygt vores 

hjerter, i den hensigt, at vi bør opfordre dit navn, og 

prise dig i vores fangenskab: for vi har opfordret til at tænke på 
alle 

af vores forfædre, der syndede foran dig ugudelighed. 

{3:8} Se, vi er, men denne dag i vores fangenskab, hvor 

du har spredt os, for en bebrejdelse og en forbandelse, og at 
være 

under betalinger, ifølge alle syndighed af vores 

fædre, der afgik fra Herren vores Gud. 

{3:9} Hør, Israel, befalinger af liv: give øre til 

forstå visdom. 

{3:10} hvordan happeneth det Israel, som du er i dit 

fjender jord, at du er waxen gammel i et fremmed land, 

at du er besmittet med døde, 

{3:11} at du er talt med dem at gå ned i 

grav? 
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{3:12} du har forladt springvand af visdom. 

{3:13} Hvis du havde gik i vejen for Gud, du 

forkynde have dwelled i fred for evigt. 



{3:14} lære hvor er visdom, hvor er styrke, hvor 

er at forstå; så du kan vide, også hvor er 

længden af dage og liv, hvor er lys i øjnene, og 

fred. 

{3:15} der har fundet ud af hendes sted? eller der er kommet 

i hendes skatte? 

{3:16} hvor er fyrsterne af den hedenske bliver, og 

som regerede bæster på jorden; 

{3:17} de, der havde deres tidsfordriv med høns af den 

luften, og de, der henlå sølv og guld, hvori mænd 

Trust, og gjorde ingen ende af deres få? 

{3:18} for de, som bearbejdede i sølv, og blev så 

forsigtig, og hvis værker er uransagelige, 

{3:19} de er forsvundet og gået ned i graven, 

og andre er kommet op i deres steads. 

{3:20} unge mænd har set lyset, og boede den 

jorden: men måde kendskab har de ikke kendt, 

{3:21} forstået stier deraf, heller ikke lagt fat i 

det: deres børn var langt væk fra denne vej. 

{3:22} det hath ikke blevet hørt om i Chanaan, hverken har 



Det er set i Theman. 

{3:23} den Agarenes, at søge visdom paa jorden, den 

købmænd Meran og Theman, forfatterne af fabler, 

og søgende ud af forståelse; ingen af disse har 

kendt måde at visdom, eller huske hendes stier. 

{3:24} O Israel, hvor stor er Guds hus! og hvordan 

stor er stedet af hans besiddelse! 

{3:25} stor, og har ingen ende; høj, og umålelige. 

{3:26} der var giganter berømte fra begyndelsen, 

der var så stor statur, og så ekspert i krig. 

{3:27} dem har Herren ikke vælger, heller ikke gav han den 

måde kendskab til dem: 

{3:28}, men de blev ødelagt, fordi de ingen havde 

visdom, og omkom gennem deres egen dumhed. 

{3:29} der har gået op i himlen, og taget hende, og 

bragte hende ned fra skyerne? 

{3:30} der har gået over havet, og fandt hende, og 

vil bringe hende til rent guld? 

{3:31} intet menneske kender hendes måde, eller tænker på 
hendes vej. 



{3:32} men han, som kender alt ved hende, og 

har fundet hende ud med hans forståelse: han, der udarbejdet 

jorden for al evighed har fyldt det med fourfooted bæster: 

{3:33} der sender frem lys, og det han gaar, kalder det 

igen, og det adlyder ham med frygt. 

{3:34} stjernerne skinnede i deres ure og jublede: 

Når han kalder dem, de siger, være her vi; og så med 

Munterhed de robede lys til ham, der gjorde dem. 

{3:35} dette er vor Gud, og der skal ingen andre være 

tegnede sig for i sammenligning af ham 

{3:36} han har fundet ud af helt af viden, og 

har givet det til Jakob hans tjener, og at Israel hans 

elskede. 

{3:37} bagefter gjorde han shew sig paa jorden, og 

talt med mænd. 

{4:1} Dette er bogen af Guds, befalinger og 

loven, der holder ud for evigt: alle de, der holder det skal 

kom til live; men som Efterlad det skal dø. 

{4:2} tur dig, O Jakob, og tage fat i det: gang i den 

tilstedeværelsen af lys, så du kan være 



belyst. 

{4:3} Giv ikke din ære til en anden, og tingene der 

er rentabelt for dig at en fremmed nation. 

{4:4} O Israel, glade er vi: for ting, der er glædeligt 

at Gud er gjort kendt for os. 

{4:5} være af god juble, mit folk, mindesmærket for Israel. 

{4:6} ye blev solgt til nationerne, ikke til [din] 

destruktion: men fordi ye flyttede Gud til vrede, ye 

leveret til fjender. 

{4:7} for ye provokerede ham, der gjorde du ved at ofre 

til djævle og ikke til Gud. 

{4:8} i har glemt den evige Gud, der bragte 

du op; og i har bedrøvet Jerusalem, der plejes du. 

{4:9} til da hun så Guds straffedomme vrede 

du, sagde hun, Lyt, O i, som bor omkring Sion: Gud 

har bragt mig stor sorg; 

{4:10} for jeg så fangenskab af mine sønner og døtre, 

som evigt bragte dem. 

{4:11} med glæde havde jeg fodre dem; men sendte dem væk 

med gråd og sorg. 



{4:12} Lad ingen glæde sig over mig, en enke, og 

forladt af mange, der for synder mine børn er tilbage 

øde; fordi de afveg fra Guds lov. 

{4:13} de vidste ikke hans lovbud, heller ikke gik på måder 

af hans befalinger, heller ikke trådte i stier af disciplin i 

Hans retfærdighed. 

{4:14} lad dem at dvæle om Sion kommer, og 

Husk i fangenskab af mine sønner og døtre, som 

Evigt har bragt over dem.. 

{4:15} for han har bragt en nation over dem fra langt, en 

skamløse nation, og af et mærkeligt sprog, der hverken 

reverenced gammel mand, heller ikke beklage barn. 

{4:16} disse har revet de kære elskede børn 

enke, og venstre var hende, der alene øde uden 

døtre. 
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{4:17} men hvad kan jeg hjælpe dig? 

{4:18} for han, der bragte disse plager over du vil 

udfri jer fra jeres fjenders hænder. 

{4:19} gå din vej, O mine børn, gå din vej: for jeg 



forlod øde. 

{4:20} jeg har sat ud tøj af fred, og lagt på 

mig sæk af min bøn: Jeg vil anråbe de 

Evig i mine dage. 

{4:21} være af god juble, O mine børn, anråber den 

Herren, og han vil udfri jer fra magt og hånd 

fjender. 

{4:22} for min håb er i evighed, som han vil spare 

du; og glæde er kommer til mig fra den hellige sig, fordi 

af den nåde, som snart skal komme til jer fra den 

Evig vores frelser. 

{4:23} for jeg sendte dig med sorg og gråd: men 

Gud vil give dig til mig igen med fryd og glæde for 

nogensinde. 

{4:24} som som nu naboer af Sion har set din 

fangenskab: så skal de Se kort din frelse fra vores 

Gud, som skal komme over jer med stor herlighed, og 

lysstyrken af evigt. 

{4:25} mine børn lide tålmodigt vrede, der er 

kommer på dig fra Gud: for din fjende har forfulgt 



dig; men snart du skal se hans ødelæggelse, og skal 

træde på hans hals. 

{4:26} mine sarte, gået ru måder, og blev 

taget væk som en flok fanget af fjenderne. 

{4:27} være ved godt mod, O mine børn, og Anråb 

Gud: for i skal blive husket af ham, der bragte disse 

ting med dig. 

{4:28} for som det var dit sind til at gå på afveje fra Gud: så, 

returneres, søge ham ti gange mere. 

{4:29} for han, der har bragt disse plager over dig 

skal give dig evig glæde med din frelse. 

{4:30} tage et godt hjerte, O Jerusalem: for den, der gav 

dig dette navn vil hygge dig. 

{4:31} elendige er de, der ramte dig, og glædede sig 

på thy falder. 

{4:32} elendige er de byer, som dine børn serveres: 

elendige er hun, der har modtaget dine sønner. 

{4:33} for som hun glædede sig på thy ruin, og var glad for thy 

falde: Sådan skal hun være bedrøvet for sin egen ødelæggelse. 

{4:34} for jeg vil tage væk glæde af hendes store 



mængden og hendes stolthed skal blive forvandlet til sorg. 

{4:35} for brand skal komme over hende fra evighed, 

længe til at udholde; og hun skal være beboet af djævle for en 

fantastisk tid. 

{4:36} O Jerusalem, kig omkring dig mod øst, og 

Se glæden at kommer til dig fra Gud. 
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