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Baruch raamat 

{1:1} ja need on raamat, mis Baruch sõnad 

Nerias, son Maasias, son Sedecias, son 

Asadias, Chelcias, mõisavalitseja poeg kirjutas Babylon, 

{1:2} viiendal aastal ja seitsmendal päeval pärast selle 

kuu, mis aega Kuna Jeruusalemm, selle Chaldeans ja 

põletasid selle tulega. 

{1:3} ja Baruch ei loe seda raamatut sõnad on 

poeg Joachim kuningas ja Juda ja Jechonias läbivaatamine 

kõrvad kuulda raamat, rahva 

{1:4} ja ärakuulamisel on aadlike ja kuninga 

pojad, ja arutamisest ning vanemad inimesed, 

alates madalamast juurde kõige kõrgemat, isegi kõik need mis 
elasime 

kell Babylon jõe Sud. 

{1:5}, misjärel nad nuttis, paastus ja palvetas enne selle 

Issand. 



{1:6} nad tegid ka kogu raha vastavalt 

iga mehe võimsus: 

{1:7} ja nad saatsid ta Jeruusalemma juurde Joachim kõrge 

preester, son Chelcias, son Salom ja preestrid, 

ja et kõik inimesed, mis leiti koos temaga kell 

Jeruusalemm, 

{1:8}, samal ajal kui ta sai laevad 

Issand, mis viidi välja temple, et maja 

Return neid Juda maa kuu kümnendal päeval 

Sivan, nimelt hõbedane laevad, mis Sedecias poeg 

Josias kuningas Jada teinud, 

{1:9} pärast selle Nabuchodonosor kuningas 

läbi minema Jechonias, ja vürstid ja vangid, 

vägev meeste ja maa, inimesed: 

Jeruusalemm, ja tõi juurde Babylon. 

{1:10} ja nad ütlesid: Vaadake, oleme sulle saatnud raha 

osta sa burnt pakkumisi, ja patt pakkumisi ja viiruk, ja 

Valmistage manna ja Issanda altarile pakuvad meie 

Jumal; 

{1:11} ja elu eest Nabuchodonosor kuningas 



Babylon, ja tema poeg Balthasar elu mis oma päeva 

võib saada maa peal taeva päeva: 

{1:12} ja Issand annab meile jõudu ja kergendada meie 

silmad ja me elada vari 

Nabuchodonosor king of Babylon ja vari 

Balthasar, tema poeg, ja me täidavad neid mitu päeva, ja 

Leia kasuks nende silmist. 

{1,13} palvetama meile ka poole Issand meie Jumal, me 

olete teinud vastu Issand meie Jumal. ja unto sellel päeval on 

Fury oma viha ja Issand ei lülitata meilt. 

{1:14} ja te neid lugeda seda raamatut, mis oleme saatnud 

teile teha ülestunnistus maja Issanda pärast 

peol ja piduliku päeva. 

{1:15} ja te ütlete, et Issand meie Jumal belongeth 

head, aga meile segadust nägu, kuna see on 

sünnib nende vend ning et see päev on 

Jeruusalemma elanike 

{1:16} ja meie kuningad ja meie princes ja et meie 

preestrid, ja meie prohvetid ja meie isad: 

{1:17} jaoks me oleme pattu teinud, Issand, enne 



{1:18} ta ei kuuletunud ja on hearkened juurde 

Issand, meie Jumal, käia hääl on 

käsu, et ta andis meile avalikult: 

{1:19} alates päevast, mis Issand tõi meie esiisad 

Egiptusest maa juurde see tänapäevani välja meil on 

olnud sõnakuulmatud Issandale, meie Jumal, me oleme olnud 

hooletu ei kuule tema häält. 

{1:20} mispärast kurja hemaglutiinimolekuli meil ja needus, 

kelle Jumal Moosese tema sulane ajal 

et ta tõi meie isade maa Egiptusest, välja anda 

Meie maa, mis piima ja mett, sest see floweth nagu on 

Vaata täna. 

{1:21} samas meil on hearkened juurde ning 

Issand, meie Jumal, vastavalt kõiki sõnu hääl 

prohvetid, kellele ta saatis meile: 

{1:22} aga iga mees järgnes oma kujutlusvõimet 

oma kuri süda, kummaline jumalad, ja teha kurja 

Issand, meie Jumal silmist. 

{2:1} seega Issand on teinud hea tema sõna, mis 

ta hääldatakse meie vastu ning meie kohtunike mis 



Iisrael, hinnata ja meie kuningad, ja meie princes eest 

ja vastu Iisraeli ja Juda, mehed 

{2:2} tuua meile suurepärane nuhtlused, nagu kunagi 

nagu sündis aastal kogu taeva all aset 

Jeruusalemm, asju, mis olid kirjutatud vastavalt selle 

Moosese seadus; 

{2:3} et mees peaks oma pojale liha süüa ja 

liha tema enda tütar. 

{2:4} Lisaks on ta andnud neid allutamine 

loomariiki, mis on meile, kui ümberringi on 

heita ja meeleheidet seas inimesi ümberringi, 

kus on Issand neid laiali. 

{2:5} seega olime taevast alla, ja mitte ülendatud, sest 

Meil on pattu teinud, Issand, meie Jumal vastu ja ei ole 

kuulekas tema häält. 

{2:6} et Issand meie Jumal appertaineth õiguseks: 

Aga meie juurde ja meie isadele avatud häbi, kui hakkate seda 

päev. 

{2:7} need nuhtlused on tulnud meile, mis on 

Issand on väljendunud meie vastu 



{2:8} veel me ei palvetanud Issanda, et me 

võib lülitada iga üks tema kuri ettekujutused 

südame. 

{2:9}, mispärast Jumal vaatasin meie üle paha, ja 

Issand on toonud meile: Jumal on õige ja 

kõik tema tööd, mida ta on käskinud meid. 

{2:10} veel meil on hearkened tema häält, käia 

Issanda käskudest, et ta on seadnud ees. 
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{2:11} ja nüüd, Issand Jumal, Iisraeli, et oled 

su rahva Egiptuse maa vägev käsi kokku ja 

kõrge käe, ja märke, ja imesid, ja väga 

võim ja oled saanud ennast nime, kui hakkate täna: 

{2:12} Issand, meie Jumal, me oleme pattu teinud, oleme 
teinud 

kole, meil on põhjalikult käsitletud unrighteously su korraldusi. 

{2:13 lase su viha omakorda meilt: meil on vaid mõningaid 

vasakule seas pagan, kus sa oled meid laiali. 

{2:14} kuule meie palveid, Issand ja meie avaldused ja 

päästa meid sinu enda huvides ja meile kasuks silmis 



neid, mis on andnud meile ära: 

{2:15} kogu maa võib teada, et sina oled Issand 

meie Jumal, sest Iisraeli ja tema järelpõlv nimetatakse su 

Nimi. 

{2:16} Issand, Vaata alla su Püha maja, ja 

kaaluda meile: kummardame su kõrva, Issand, meid kuulda. 

{2:17} avada Su silmad ja Vaata; surnud, mis on 

Graves, kelle hinge on võetud nende organite, näidatakse 

Andke Issandale kiitust ega head: 

{2:18} aga hing, mis on väga vexed, mis goeth 

Kumara ja mannetu, ja silmad, mis ei läbi ja näljane 

hing, annan sulle kiitust ja head, Issand. 

{2:19} seega me ei tee meie tagasihoidlik 

härda palve esitamisel enne sind, O Issand meie Jumal jaoks on 

head meie isade ja meie valitsejad. 

{2:20} sest sina oled läkitanud oma viha ja pahameelt 

meid, nagu sa oled rääkinud prohvetite, su teenistujate poolt 

öeldes: 

{2:21} nõnda ütleb Issand, kummardame oma õlgadest 

Serveeri Paabeli kuningas: nii et te jäävad maa 



et ma andsin oma isa juurde. 

{2:22}, kuid kui te ei kuule Issanda hääl- 

Serveeri Paabeli kuningas 

{2:23} ma paneb välja lõpetada ning tsiteerib Juuda, ja 

: Jerusalem, hääl rõõmsasti ja hääl 

rõõmu, hääl peigmees ja pruut hääl: 

ja kogu maa lohutu elanikku. 

{2:24} aga me võtab kuulda su häält, teenida 

Paabeli kuningas: seega sa tegid hea on 

sõnad, et sul spakest poolt oma teenijate prohvetitega, 

Nimelt, et meie kuningate kondid ja luud meie 

Isad, tuleks võtta oma koht. 

{2:25} ja lo, nad on enamus päeva kütta 

ja öö, külm ja nad surid suur kannatusi 

nälg, mõõk ja katk. 

{2:26} ja maja, mida su nimi oled 

sa ruutkilomeetrid, nagu on näha selle päeva puhul on 

Iisraeli ja Juda maja kurjusest. 

{2:27} Issand meie Jumal, sina oled tegelenud meile ju 

su headust ja kõik, mis suur halastuse sinu päralt, 



{2:28} nagu sina spakest poolt sulasele Mooses päev 

Kuna sa oled talle õiguse enne kirjutada käsk on 

Laste Iisraeli, öeldes: 

{2:29}, kui te ei kuule mu häält, see kindlasti väga suur 

palju muutuda mõned seas on 

riigid, kus ma raputa neid. 

{2:30} sest ma teadsin, et nad ei kuule mind, sest see 

on kangekaelsed inimesed: aga oma captivities maal 

nad peavad ise meeles pidama. 

{2:31} ja ei tea, et ma olen Jehoova, nende Jumal: i 

vahe on ka süda ja kõrvad, et kuulda: 

{2:32} ja nad peavad mind kiitust maal nende 

vangistuses ja arvan, et pärast minu nimi 

{2:33} ja tagasi oma kaela ja kella oma 

Pahategude: sest nad peavad meeles pidama, viis oma 

Isad, kes pattu Issanda ees. 

{2:34} ja ma toon nad jälle maale mida ma 

lubas anda oma isade, Aabrahami, Iisaki, juurde 

ja Jaakob, ja nad on seda lords: ja, ma suurendab 

ja nad peavad olema vähem. 



{2:35} ja teen igavene pakt koos 

nende Jumal, ja nad on minu rahvas: ja ma 

Kas ei ole rohkem sõita minu Iisraeli rahvas maalt et ma 

andnud neile. 

{3:1} Jehoova kõikvõimas, Iisraeli Jumal, ahastus hinge 

rahutu vaim, crieth sulle. 

{3:2} kuulda, Issand, ja halasta; sina oled armuline ar: 

ja on kahju meile, sest me oleme pattu teinud enne sind. 

{3:3} sa igavesti endurest ja me täiesti hukka. 

Almighty {3:4} Jehoova, Iisraeli Jumal, sina kuulda nüüd selle 

palved ning surnud Iisraeli laste, mis 

on sind enne pattu ja ei hearkened häält juurde 

sind oma Jumalat: millist tekitada need nuhtlused lõhustumisel 

meile. 

{3:5} meeles ei meie esiisad süüteod: kuid 

Mõtle nüüd sel ajal oma võimu ja Sinu nimi. 

{3:6}, sest sina oled Issand, meie Jumal, ja sind, Issand, 

Me Kiitke. 

{3:7} ja sellepärast sa oled su hirm meie 

südamed, mis me peaks Sinu nimi, eesmärk ja 



kiidan sind meie vangistuses: puhul oleme kutsunud meelde 
kõik 

meie esivanemate süü, mis pattu enne sind. 

{3:8} Vaata, meil on veel see päev meie vangistuses, kus 

sa oled meile, laiali heita ja needus ning olema 

nõuda vastavalt kõigi üleastumiste suhtes, millest meie 

Isad, mis väljusid Issand meie Jumal. 

{3:9} kuulda, Iisrael, elu käsud: et kõrvad 

mõista tarkust. 

{3:10} happeneth kuidas see Iisrael, mis sina oled, on sinu päralt 

vaenlasi maa, et sina oled waxen vana võõral maal, 

et sa oled treenida koos surnud, 

{3:11} et sa oled maha nendega mis ette minna 

hauda? 
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{3:12} sa oled Hyljätyt tarkust purskkaev. 

{3:13 juhul, kui sa hadst kõndis viis Jumal, sa 

shouldest on elasid kunagi rahu. 

{3:14} teada, kus on tarkus, kus on jõud, kus 

mõistmine; et sul pühaks tean ka kus on 



päeva ja elu, kus on valgus silmad, ja 

rahu. 

{3:15} kes on teada tema koht? või on 

arvesse tema rikkuse? 

{3:16} kus on muutunud, pagan vürstid ja 

näiteks otsustas olendid maa peal; 

{3:17} nemad oma ajaviide ning kanad on 

õhk ja nad, et hoarded hõbe ja kuld, milles mehed 

usaldate ja tegi lõpu oma saada? 

{3:18} jaoks nad, sepistatud hõbedast, mis oleks nii 

ettevaatlik, ja kelle teosed on Otsimatute, 

{3:19} need on kadunud ja läinud alla hauda, 

ja teised on tulnud välja oma steads. 

{3:20} noored mehed on näinud valgust ja elasime selle 

maa:, kuid nii teadmiste nad ei tunne, 

{3:21} teed sellest aru ega nähtud kätte 

ta: nende lapsed olid kaugel eemal nii. 

{3:22} See ta ei olnud kuulnud Chanaan, samuti on 

ta on esinenud Theman. 

{3:23} the Agarenes, mille eesmärk maa peal, tarkust ning 



kaupmehed Meran ja Theman, fables, autorid 

ja uurijad välja mõistmist; ükski neist 

tarkust, kuidas teada või pea meeles oma teed. 

{3:24} Iisrael, kui suur on Jumalariik! ja kuidas 

suur on tema valduses koht! 

{3:25} suur, ja ta pole end; kõrge ja unmeasurable. 

{3:26} seal oli algusest peale kuulus hiiglased 

See oleks nii suur kasvu, ja nii ekspertide sõjas. 

{3:27} need ei ole Issand valida, samuti andis ta selle 

teadmised neile nii: 

{3:28}, kuid need hävisid, sest neil ei olnud 

tarkus, ja riknenud kaudu oma rumalus. 

{3:29} kes on taevasse tõusnud ning võtta teda, ja 

tõi talle: pilved? 

{3:30} kes on läinud üle mere ja leidsin ta, ja 

toon ta puhta kulla? 

{3:31} ükski inimene ei tea oma teed ega mõtleb oma tee. 

{3:32}, kuid kes teab kõiki asju teab, ja 

on leitud tema välja oma arusaam: ta, et valmis 

maa eest igavesti on tõmmanud fourfooted metsloomad: 



{3:33} see sendeth edasi-light, ja see goeth, see calleth 

uuesti, ja see obeyeth talle hirmu. 

{3:34} tähed nende kellad shined ja rõõmustaks: 

kui ta calleth neid, nad ütlevad, siin me olema; ja nii 

rõõmsameelsus nad talle kerge osutanud, et teha neid. 

{3:35} see on meie Jumal, ja siis on keegi teine olla 

aastal ning esines teda võrdlus 

{3:36} ta on sai täiesti, teadmisi, ja 

on andnud, tema teenistuja Jaakobile ja Iisraeli oma 

armastatud. 

{3:37} pärast seda tegi ta näitan end maa peal, ja 

Naudi meestega. 

{4:1} on see raamat Jumala käsud ja 

seitse venda igavesti seadus: kõik nad, et hoida 

elu; kuid nagu puhkuse peab surema. 

{4:2} omakorda sind, O Jacob ja võta kätte see: jalutada ning 

esinemine valgust, et sul tuleb pühaks 

valgustatud. 

{4:3} anna ei su au teisele ega asi mis 

on kummaline rahvas sulle kasulikum. 



{4:4} Iisrael, õnnelik, me oleme: asjad, mis on meeldiv 

Jumal tehakse meile teada annud. 

{4:5} olema julged, mu rahvas, Iisraeli mälestusmärk. 

{4:6} te müüdi rahvad, mitte [oma] 

hävitamine: aga te kolis Jumala viha, sest te olite 

esitasin vaenlased. 

{4:7} jaoks te tekitanud talle, et andis teile ohverdades 

devils juurde, aga mitte Jumal. 

{4:8} te unustanud igavene Jumal, mis tõi 

te ja te kurvaks Jeruusalemma, mis te nursed. 

{4:9}, sest kui ta nägi, et pärast tuleb Jumala viha 

te, ütles ta, Hearken, O teie, kes Sion kohta: Jumal 

ta tõi mu suur lein; 

{4:10} sest ma nägin mu pojad ja tütred, vangistuses 

mis igavene tõi neile. 

{4:11} rõõmu ei mul toita; kuid saatis neile ära 

ulumine ja lein. 

{4:12} Ärge laske ühelgi inimesel rõõmu tunda mind, lesk, ja 

Paljud, kes patte minu lapsed vasakule Hyljätyt 

lohutu; sest nad väljusid Jumala seadust. 



{4:13 nad teadis ei oma põhikirja ega kõndis viisidel 

tema käske ega trod distsipliini radadel 

tema head. 

{4:14} lasin selle Suletusnurk Sion tule kohta ja 

mäleta te vangistuses oma poega ja tütart, mis 

Igavene on toonud neile. 

{4:15} ta on toodud rahvas nende peale kaugelt ja on 

Häbitu rahvas ja kummaline keel, kes ei 

reverenced vanamees, samuti säälittävä lapse. 

{4:16} need on läbi minema kallid armastatud lapsed 

lesk ja vasakule talle, et olin üksi ilma lohutu 

tütred. 
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{4:17}, kuid mis saab mind aidata? 

{4:18} sest ta, et teie peale need nuhtlused näidatakse 

oma käed oma vaenlasi. 

{4:19} minna oma teed, O mu lapsed, mine ja: i 

lohutu vasakule. 

{4:20} olen rahu riietus panna ja panna peale 

mulle mu palve kotiriie: juurde nutma ning 



Igavene minu päeva. 

{4:21} olge vaprad, O mu lapsed, hüüdma ning 

Lord ja ta toob teid käe ja võimsus: 

vaenlased. 

{4:22} minu lootus on igavene, et ta päästab 

te; ja rõõmu on pärit minu Püha juurde, sest 

halastust, mis varsti tulevad teile alates selle 

Igavene meie Õnnistegija. 

{4:23} sest saatsin teile lein ja nutt: kuid 

Annab Jumal mulle jälle rõõmu ja rõõm jaoks 

kunagi. 

{4:24} nagu nagu praegu Sion naabrite näinud oma 

vangistuses: nii nad hoolitsevad varsti oma päästa meie 

Jumal, mis tulevad teie peale suure au sees, ja 

Igavene heledus. 

{4:25} minu lapsel on kannatlikult viha, mis on 

tulnud teid Jumalalt: sest su vaenlane on tagakiusatud 

sind; kuid varsti sa pead näha tema hävitamine ja pead 

turvise pärast tema kaela. 

{4:26} minu õrn need läinud töötlemata viise ja olid 



ära võtta nagu kari püütud vaenlased. 

{4:27} olema hea mugavus, O mu lapsed ja hüüdis 

Jumal: sest te peab meenus talle, et need 

asjad teie peale. 

{4:28} jaoks nagu see oli Jumala kõrvale kalduda meelt: Jah, 

tagastatakse, otsima teda kümme korda rohkem. 

{4:29} sest ta, et on teie peale need nuhtlused 

peavad viima igavese rõõmu koos oma lunastust. 

{4:30} võtta hea süda, O Jeruusalemm: sest ta, mis andis 

sind selle nimega mugavus sind. 

{4:31} õnnetu on need, mis sind vaevab ja rõõmustasid 

kell su sügisel. 

{4:32} õnnetu on linnad, mis Sinu laste kätte: 

õnnetu on ta saanud oma poega. 

{4:33} jaoks nagu ta rõõmustavad sinu häving ja oli rõõmus, su 

kuuluvad: nii ta on grieved oma meeleheidet. 

{4:34} jaoks võtan ära oma suurt rõõmu 

leina muutuda palju ja oma uhkuse. 

{4:35} tulekahju peab olema pärit tema igavene, 

kaua taluma; ja ta peab asustatud kuradid jaoks on 



Suurepärane aeg. 

{4:36} O Jeruusalemma, pilk sind suunas oleks, ja 

Vaata rõõmu sulle selle tuleb Jumalalt. 
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