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Barukh 

Kitab Barukh 

{1:1} dan ini adalah kata-kata dari buku, Baruch yang 

bin Nerias, bin Maasias, bin Sedecias, 

bin Asadias, bin Chelcias, menulis di Babel, 

{1:2} dalam tahun kelima, dan pada hari ketujuh 

bulan, apa waktu sebagai Kasdim mengambil Yerusalem, dan 

membakarnya dengan api. 

{1:3} dan Baruch Apakah membaca kata-kata dari buku ini di 

mendengar Yekhonyas putra raja Joachim Juda, dan dalam 

telinga dari semua orang yang datang ke mendengar buku, 

{1:4} dan dalam sidang para bangsawan dan raja 

anak-anak, dan dalam sidang tua-tua, dan semua orang, 

dari yang terendah sampai yang tertinggi, bahkan semua orang 
yang diam 

di Babel oleh Sungai Sud. 

{1:5} dimana mereka menangis, berpuasa dan berdoa sebelum 

Tuhan. 



{1:6} mereka juga membuat koleksi uang menurut 

setiap laki-laki daya: 

{1:7} dan mereka dikirim ke Yerusalem kepada Joachim tinggi 

imam, bin Chelcias, bin Salom, dan untuk para imam, 

dan kepada semua orang yang ditemukan dengan dia di 

Yerusalem, 

{1:8} pada saat yang sama ketika ia menerima barang-barang 

Rumah Tuhan, yang dibawa dari Bait Suci, untuk 

mengembalikan mereka ke tanah Juda, hari kesepuluh bulan 

Sivan, yaitu, perak pembuluh, yang Sedecias anak 

Josias raja Jada telah membuat, 

{1:9} setelah itu Nabuchodonosor raja Babel 

terbawa Yekhonyas, dan raja-raja, dan orang-orang tawanan, 

dan pahlawan, dan orang-orang dari tanah, dari 

Yerusalem, dan membawa mereka kepada Babel. 

{1:10} dan mereka berkata, sesungguhnya, kami telah 
mengirimkan uang untuk 

membeli bakaran dan korban penghapus dosa, dan kemenyan, 
dan 

Siapkan kamu manna, dan menawarkan atas mezbah Tuhan 
kami 



Allah; 

{1:11} dan berdoa untuk kehidupan raja Nabuchodonosor 

Babel, dan untuk hidup Balthasar anaknya, bahwa hari-hari 
mereka 

mungkin atas bumi selama ada langit: 

{1:12} Tuhan akan memberi kita kekuatan dan meringankan 
kami 

mata, dan kita akan hidup di bawah bayang-bayang 

Nabuchodonosor raja Babel, dan di bawah bayang-bayang 

Balthasar anaknya, dan kami akan melayani mereka berhari-
hari, dan 

menemukan nikmat di hadapan mata mereka. 

{1:13} Doakanlah kami juga kepada Tuhan Allah kita, untuk kita 

telah berdosa terhadap Tuhan Allah kita; dan sampai hari ini 

kemarahan Tuhan dan murka-Nya tidak berubah dari kami. 

{1:14} dan kamu akan membaca buku ini yang telah kami 
kirimkan 

kepada Anda, untuk membuat pengakuan di rumah Tuhan, 
berdasarkan 

Perayaan-perayaan serta hari-hari Kudus. 

{1:15} dan haruslah kamu berkata, Tuhan Allah kita belongeth 

kebenaran, tetapi kepada kita kebingungan wajah, seperti 



terjadi hari ini, kepada mereka Juda, dan untuk 

penduduk Yerusalem, 

{1:16} dan kami raja, dan Pangeran kami, dan kami 

imam, dan nabi kita, dan ayah kami: 

{1:17} untuk kita telah berdosa di hadapan Tuhan, 

{1:18} dan tidak taat kepadanya, dan memiliki tidak 
mendengarkan 

suara Tuhan Allah kita, untuk berjalan di 

perintah-perintah yang diberikannya kepada kita secara 
terbuka: 

{1:19} sejak hari Tuhan menuntun nenek moyang kita 

keluar dari tanah Mesir, sampai hari ini hadir, kami memiliki 

telah tidak taat kepada Tuhan Allah kita, dan kita telah 

lalai dalam tidak mendengar suaraNya. 

{1:20} sebab itu kejahatan diurai kepada kita, dan kutukan, 

yang Tuhan diangkat oleh Musa hamba-Nya pada waktu yang 

bahwa ia membawa nenek moyang kita keluar dari tanah 
Mesir, untuk memberikan 

Kami adalah suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan 
madunya, seperti seperti 

Lihat hari ini. 



{1:21} Namun demikian kita tidak mendengarkan 

suara Tuhan, Allah kita, sesuai dengan segala perkataan 

para nabi, yang Dia utus kepada kami: 

{1:22} tetapi setiap orang mengikuti imajinasi nya 

sendiri hati yang jahat, untuk melayani dewa-dewa Asing, dan 
untuk melakukan kejahatan 

dalam pandangan Tuhan Allah kita. 

{2:1} sebab Tuhan telah membuat baik word, yang 

Ia diucapkan terhadap kita dan terhadap hakim yang 

umat Israel, dan terhadap raja kami, dan terhadap raja kami, 

dan terhadap orang-orang Israel dan Juda, yaitu 

{2:2} untuk membawa kepada kami malapetaka, seperti tidak 
pernah 

terjadi di bawah semesta langit sebagai terjadilah di 

Yerusalem, menurut hal-hal yang ditulis dalam 

hukum Musa; 

{2:3} bahwa seorang pria harus makan daging Anak-Nya sendiri, 
dan 

daging putrinya sendiri. 

{2:4} juga dia telah menyerahkan mereka harus ditaklukkan 

bagi segala kerajaan yang bulat tentang kami, sebagai 



cela dan kesedihan seluruh bangsa di sekeliling, 

mana Tuhan telah tersebar mereka. 

{2:5} Demikianlah kami dilemparkan turun, dan tidak 
ditinggikan, karena 

kami telah berdosa terhadap Tuhan Allah kita, dan sudah 

taat sampai suaranya. 

{2:6} bagi Tuhan Allah kita appertaineth kebenaran: 

tetapi kepada kami dan kepada nenek moyang kita membuka 
malu, karena appeareth ini 

hari. 

{2:7} untuk semua malapetaka yang menimpa kita, yang 

Tuhan telah diucapkan terhadap kami 

{2:8} namun kita tidak berdoa sebelum Tuhan, bahwa kita 

mungkin berubah setiap satu dari imajinasi dari nya jahat 

jantung. 

{2:9} Sebab itu Tuhan mengamati atas kita jahat, dan 

Tuhan telah membawanya kepada kami: untuk Tuhan benar 

Semua karya-karya yang diperintahkanNya kepada kita. 

{2:10} namun kita tidak mendengarkan suara-Nya, berjalan 

dalam hukum Tuhan, bahwa ia telah ditetapkan sebelum kita. 
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{2:11} dan sekarang, ya Tuhan, Allah Israel, yang telah 
membawa 

umat-Mu keluar dari tanah Mesir dengan tangan yang kuat, dan 

lengan tinggi, dan dengan tanda-tanda, dan dengan keajaiban, 
dan dengan besar 

kekuatan, dan telah mendapat dirimu sendiri nama, seperti 
yang appeareth hari ini: 

{2:12} ya Tuhan Allah kami, kami telah berdosa, kita telah 
melakukan 

durhaka, kita telah berurusan curang semua ketetapan-Mu. 

{2:13} membiarkan murka-Mu yang berpaling dari kita: karena 
kita adalah tetapi beberapa 

meninggalkan antara bangsa-bangsa dimana engkau telah 
tersebar kita. 

{2:14} mendengar doa-doa kami, ya Tuhan, dan kami petisi, dan 

membebaskan kita untuk kepentingan sendiri, dan memberi 
kita nikmat di hadapan 

mereka yang membawa kami jauh: 

{2:15} supaya seluruh bumi tahu bahwa engkau Tuhan 

Jahweh kita, karena Israel dan keturunannya dipanggil oleh Mu 

Nama. 

{2:16} ya Tuhan, melihat ke bawah dari rumahmu Suci, dan 



Pertimbangkan kami: sujud telinga-Mu, ya Tuhan, mendengar 
kita. 

{2:17} buka matamu, dan sesungguhnya; untuk orang mati yang 

dalam kuburan, jiwa-jiwa yang diambil dari tubuh mereka, akan 

kepada Tuhan pujian maupun kebenaran: 

{2:18} tapi jiwa yang sangat jengkel, yang layangkan 

membungkuk dan lemah, dan mata yang gagal, dan lapar 

jiwa, akan memberikan kepadamu pujian dan kebenaran, ya 
Tuhan. 

{2:19} oleh karena itu kami tidak membuat kita rendah hati 

doa sebelum engkau, ya Tuhan Allah kita, untuk 

kebenaran dari nenek moyang kita, dan Raja kita. 

{2:20} untuk Engkau utus Mu kemurkaan dan kemarahan 

kepada kita, seperti yang engkau telah diucapkan oleh para 
nabi, hamba-Mu 

berkata, 

{2:21} Beginilah firman Tuhan, tunduk pada bahu Anda ke 

melayani raja Babel: Jadi kamu akan tetap di tanah 

bahwa aku memberi kepada nenek moyangmu. 

{2:22} tetapi jika kamu tidak mendengarkan suara Tuhan, untuk 

melayani raja Babel, 



{2:23} akan menyebabkan berhenti dari mengutip Yehuda, dan 

dari tanpa Yerusalem, suara kegembiraan, dan suara 

sukacita, suara mempelai laki-laki, dan suara mempelai wanita: 

dan seluruh tanah akan menjadi sunyi sepi penduduk. 

{2:24} tetapi kami tidak mau mendengarkan suara-Mu, untuk 
melayani 

Raja Babel: oleh karena engkau membentuk baik 

kata bahwa engkau Kauucapkan oleh para nabi, hamba-Mu 

yaitu, yang tulang raja kami, dan tulang-tulang kami 

Bapa, harus diambil dari tempat mereka. 

{2:25} dan, lo, mereka dilemparkan ke panas hari, 

dan frost malam, dan mereka mati dalam penderitaan besar 

kelaparan, oleh pedang, dan oleh penyakit sampar. 

{2:26} dan rumah yang disebut dengan nama-Mu engkau 

engkau meletakkan limbah, karena untuk dilihat hari ini, untuk 

kejahatan kaum Israel dan kaum Juda. 

{2:27} ya Tuhan Allah kami, engkau telah ditangani dengan kami 
setelah semua 

kebaikan-Mu, dan semua rahmat dari padamu 

{2:28} sebagai engkau Kauucapkan oleh hamba-Mu Musa pada 
hari 



Ketika engkau telah memerintahkan dia untuk menulis hukum 
sebelum 

anak-anak Israel, berkata: 

{2:29} jika kamu tidak mendengarkan suara-Ku, pasti sangat 
besar ini 

banyak akan berubah menjadi sejumlah kecil antara 

negara, di mana aku akan menyerakkan mereka. 

{2:30} Sebab aku tahu, bahwa mereka tidak ingin mendengar 
saya, karena itu 

orang-orang stiffnecked: tetapi di tanah mereka ditawan oleh 

mereka akan ingat sendiri. 

{2:31} dan akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan, Allah 
mereka: untuk saya 

akan memberi mereka hati dan telinga untuk mendengar: 

{2:32} dan mereka akan memuji saya di tanah mereka 

tawanan, dan berpikir atas nama saya, 

{2:33} dan kembali dari leher kaku mereka, dan dari mereka 

perbuatan jahat: karena mereka akan ingat cara mereka 

Bapa, yang berdosa di hadapan Tuhan. 

{2:34} dan aku akan membawa mereka kembali ke negeri yang 
saya 



berjanji dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, 
Abraham, Ishak, 

dan Yakub, dan mereka akan menjadi raja-raja itu: dan aku 
akan meningkat 

mereka, dan mereka akan tidak akan berkurang. 

{2:35} dan aku akan mengadakan perjanjian kekal dengan 

mereka untuk menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi 
umat-Ku: dan saya 

akan drive tidak lebih umat-Ku Israel keluar dari tanah yang 
saya 

telah memberi mereka. 

{3:1} ya Tuhan yang Mahakuasa, Allah Israel, jiwa dalam 
penderitaan 

semangat yang bermasalah, berseru kepada-Mu. 

{3:2} Dengarlah, ya Tuhan, dan memiliki belas kasihan; AR 
engkau penyayang: 

dan memiliki belas kasihan kepada kita, karena kita telah 
berdosa di hadapan-Mu. 

{3:3} untuk engkau endurest untuk selama-lamanya, dan kita 
binasa sama sekali. 

{3:4} ya Tuhan Mahakuasa, Allah Israel, engkau mendengar 
sekarang 

doa-doa orang Israel yang mati, dan anak-anak mereka, yang 



telah berbuat dosa sebelum engkau, dan tidak mendengarkan 
suara 

dari padamu Allah mereka: untuk yang menyebabkan 
malapetaka membelah 

kepada kami. 

{3:5} ingat tidak semua kesalahan nenek moyang kita: tapi 

berpikir kuasamu dan nama-Mu sekarang saat ini. 

{3:6} sebab engkau Tuhan Allah kita, dan engkau, ya Tuhan, 

akan kita memuji. 

{3:7} dan untuk tujuan ini telah Kauletakkan takut Mu kami 

hati, dengan maksud bahwa kita harus memanggil nama-Mu, 
dan 

memuji Engkau di penangkaran kami: untuk kita dipanggil 
untuk pikiran semua 

kejahatan nenek-moyang kita, yang berdosa di hadapan 
engkau. 

{3:8} sesungguhnya, kita adalah namun ini hari di penangkaran, 
mana 

engkau telah tersebar kita, untuk mencela dan kutukan, dan 
harus 

dikenakan pembayaran, menurut semua kelemahan kita 

ayah, yang berangkat dari Tuhan Allah kita. 



{3:9} Dengarlah, Israel, perintah-perintah kehidupan: 
memberikan telinga 

memahami kebijaksanaan. 

{3:10} Bagaimana happeneth itu Israel, supaya engkau di Mu 

Tanah musuh, bahwa Engkaulah antaramu tua dalam negara 
yang aneh, 

bahwa engkau suam mencemarkan dirinya dengan orang mati, 

{3:11} bahwa engkau suam dihitung dengan mereka yang turun 
ke 

kuburan? 
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{3:12} engkau telah meninggalkan sumber kebijaksanaan. 

{3:13} jika engkau berbuat berjalan jalan Tuhan, engkau 

harus memiliki berdiam dalam damai selama-lamanya. 

{3:14} belajar mana kebijaksanaan, mana adalah kekuatan, 
mana 

adalah pengertian; engkau boleh juga tahu mana adalah 

panjang hari, dan kehidupan, mana adalah terang mata, dan 

perdamaian. 

{3:15} yang telah menemukan tempatnya? atau yang datang 

menjadi harta nya? 



{3:16} mana adalah raja-raja bangsa-bangsa yang menjadi, dan 

seperti memerintah binatang-binatang di bumi; 

{3:17} mereka yang memiliki hobi mereka dengan burung-
burung dari 

udara, dan mereka yang menimbun perak dan emas, dimana 
laki-laki 

kepercayaan, dan membuat tidak ada akhir untuk mereka? 

{3:18} untuk mereka yang tempa dalam perak, dan begitu 

hati-hati, dan karya-karya yang lesu, 

{3:19} mereka menghilang dan pergi ke kuburan, 

dan orang lain yang muncul dalam steads mereka. 

{3:20} pemuda telah melihat cahaya, dan diam di 

Bumi: tetapi cara pengetahuan mereka tidak tahu, 

{3:21} atau dipahami jalur daripadanya, atau memeluk 

itu: anak-anak mereka berada jauh dari itu. 

{3:22} itu telah tidak mendengar tentang di Chanaan, tidak 
telah 

ini telah dilihat di Theman. 

{3:23} the Agarenes yang berusaha kebijaksanaan bumi, 

pedagang Meran dan Theman, penulis dongeng-dongeng 

dan pencari dari pemahaman; tak satu pun dari ini memiliki 



cara kebijaksanaan, yang dikenal atau ingat jalan Nya. 

{3:24} Hai Israel, betapa besar adalah rumah Allah! dan 
bagaimana 

besar adalah tempat dari miliknya! 

{3:25} besar, telah tidak berakhir; tinggi, dan tak terukur. 

{3:26} ada orang-orang raksasa yang terkenal dari awal, 

itu yang begitu besar, dan begitu ahli dalam perang. 

{3:27} mereka tidak menurut Tuhan memilih, memberi dia 

cara pengetahuan kepada mereka: 

{3:28} tetapi mereka dibinasakan, karena mereka tidak memiliki 

kebijaksanaan, dan tewas melalui kebodohan mereka sendiri. 

{3:29} yang telah naik ke sorga, dan membawanya, dan 

membawanya dari awan? 

{3:30} yang telah pergi ke laut, dan menemukan dia, dan 

akan membawanya untuk emas murni? 

{3:31} tidak seorangpun mengetahui cara Nya, atau membuat 
perhitungan dari jalan. 

{3:32} tetapi dia yang mengetahui segala sesuatu mengetahui 
dia, dan 

telah menemukan dia keluar dengan pemahamannya: dia yang 
disiapkan 



bumi untuk selama-lamanya telah mengisinya dengan binatang-
binatang fourfooted: 

{3:33} yang sendeth sebagainya cahaya, dan Harun, berbisik itu 

sekali lagi, dan itu obeyeth dia dengan rasa takut. 

{3:34} bintang-bintang bersinar di tangan mereka dan 
bersukacita: 

ketika ia berbisik mereka, mereka mengatakan, di sini kita 
menjadi; begitu 

kegembiraan mereka menunjukkan cahaya kepadanya yang 
membuat mereka. 

{3:35} ini adalah Allah kita, dan tidak akan tidak ada yang lain 
menjadi 

dianggap sebagai perbandingan nya 

{3:36} ia telah menemukan semua jalan dari pengetahuan, dan 

telah memberikannya kepada Yakub hamba-Nya, dan kepada 
Israel nya 

tercinta. 

{3:37} sesudahnya apakah ia rambutpun bumi, dan 

berbicara dengan laki-laki. 

{4:1} ini adalah buku hukum Allah, dan 

hukum yang bertahan selama-lamanya: semua mereka yang 
tetap 



datang untuk hidup; Tapi seperti meninggalkan itu yang harus 
mati. 

{4:2} giliran engkau, hai Yakub, dan mengambil memegang itu: 
berjalan di 

kehadiran lampunya, bahwa engkau boleh menjadi 

diterangi. 

{4:3} memberikan tidak Mu kehormatan yang lain, atau hal-hal 
yang 

menguntungkan kepadamu kepada suatu bangsa yang aneh. 

{4:4} Hai Israel, bahagia yang kami: untuk hal-hal yang 
menyenangkan 

Allah yang membuat dikenal kepada kita. 

{4:5} akan gembira, umat-Ku, memorial Israel. 

{4:6} kamu dijual kepada bangsa-bangsa, bukan untuk [Anda] 

penghancuran: tetapi karena kamu pindah Allah untuk murka, 
kamu hanya 

disampaikan kepada musuh. 

{4:7} untuk kamu diprovokasi dia yang membuat Anda dengan 
mengorbankan 

kepada setan, dan bukan kepada Tuhan. 

{4:8} kamu lupa Allah kekal yang membawa 

Anda dan kamu telah sedih Yerusalem, untuk merawat Anda. 



{4:9} untuk ketika ia melihat murka Allah datang atas 

Anda, katanya, dengarkanlah permintaan, Hai kamu yang diam 
tentang Sion: Allah 

mendatangkan aku besar berkabung; 

{4:10} untuk kulihat penawanan saya putra dan putri, 

yang kekal membawa kepada mereka. 

{4:11} dengan sukacita Apakah aku memelihara mereka; Tapi 
dilepasnya mereka 

dengan menangis dan berkabung. 

{4:12} jangan ada orang yang bersukacita atas saya, seorang 
janda, dan 

meninggalkan banyak orang, yang untuk dosa-dosa anak-anak 
saya pergi 

sunyi sepi; karena mereka berangkat dari hukum Allah. 

{4:13} mereka tahu tidak ketetapan-nya, tidak berjalan dengan 
cara 

dari perintah-Nya, atau menginjak di jalan disiplin dalam 

kebenaranNya. 

{4:14} membiarkan mereka yang diam tentang datang Sion, dan 

ingat kamu penawanan saya putra dan putri, yang 

Kekal mendatangkan kepada mereka. 

{4:15} untuk ia telah membawa bangsa mereka dari jauh, 



Shameless bangsa, dan bahasa yang aneh, yang tidak 

orang tua yang dimuliakan, atau anak dikasihani. 

{4:16} ini telah membawa anak-anak tercinta sayang 

janda, dan kiri Nya itu sendiri tempat tandus tanpa 

anak-anak perempuan. 
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{4:17} tapi apa saya dapat membantu Anda? 

{4:18} untuk dia yang membawa malapetaka kepada Anda akan 

melepaskan kamu dari tangan musuh Anda. 

{4:19} pergi cara Anda, Hai anak-anakku, pergi dengan cara 
Anda: untuk saya 

am merana. 

{4:20} telah menunda pakaian perdamaian, dan atas 

Aku berkabung doa saya: Aku akan berseru kepada 

Kekal dalam hari-hari saya. 

{4:21} menjadi gembira, Hai anak-anakku, berseru kepada 

Tuhan, dan ia akan melepaskan kamu dari kekuasaan dan 
tangan 

musuh-musuh. 

{4:22} untuk harapan saya adalah dalam kekal, bahwa ia akan 
menyelamatkan 



Anda; dan sukacita datang kepadaku dari yang Maha Kudus, 
karena 

belas kasihan yang akan segera datang kepada Anda dari 

Kekal Juruselamat kita. 

{4:23} untuk aku mengirimkan Anda dengan berkabung dan 
menangis: tetapi 

Jahweh akan memberikan kepada saya lagi dengan sukacita 
dan kegembiraan untuk 

pernah. 

{4:24} seperti seperti sekarang para tetangga Sion telah melihat 
Anda 

tawanan: Jadi akan mereka lihat segera keselamatan Anda dari 
kami 

Allah yang akan datang atasmu kemuliaan, dan 

kecerahan kekal. 

{4:25} anak-anakku, sabar menderita murka yang 

datang kepada Anda dari Allah: karena musuhmu telah dianiaya 

engkau; tapi tak lama engkau akan melihat kebinasaannya, dan 
engkau 

menginjak lehernya. 

{4:26} yang halus saya telah pergi cara kasar, dan yang 

dibawa pergi sebagai kawanan tertangkap musuh. 



{4:27} akan baik kenyamanan, Hai anak-anakku, dan berseru 
kepada 

Tuhan: sebab kamu akan teringat dari dirinya yang membawa 
ini 

hal-hal kepada Anda. 

{4:28} untuk seperti yang pikiran Anda untuk tersesat dari 
Allah: Jadi, 

dikembalikan, mencari dia sepuluh kali lebih banyak. 

{4:29} untuk dia yang mendatangkan malapetaka atas Anda 

akan membawa Anda sukacita kekal dengan keselamatan Anda. 

{4:30} mengambil hati yang baik, Hai Yerusalem: sebab ia yang 
memberi 

kepadamu bahwa nama ini akan menghibur kamu. 

{4:31} sengsara adalah mereka yang menderita engkau, dan 
bersukacita 

di musim gugur Mu. 

{4:32} sengsara adalah kota yang anak Mu: 

menyedihkan adalah dia yang menerima anak-anakmu lelaki. 

{4:33} untuk ketika ia bersukacita karena kehancuran Mu, dan 
senang Mu 

jatuh: Jadi dia akan sedih untuk membinasakan dirinya sendiri. 

{4:34} untuk saya akan mengambil sukacita besar nya 



banyak, dan dia bangga akan berubah menjadi perkabungan. 

{4:35} untuk api akan datang kepadanya dari kekekalan, 

lama untuk bertahan; dan dia akan dihuni setan untuk 

waktu yang tepat. 

{4:36} Hai Yerusalem, melihat engkau ke arah Timur, dan 

Lihatlah kegembiraan yang datang kepadamu dari Allah. 
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