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Isinusulat ni Baruch 

Ang Aklat ni ni Baruch 

{1:1} at ang mga ito ay ang mga salita ng aklat, aling ni Baruch 

ang anak ni Nerias, anak ni Maasias, ang mga anak ni Sedecias, 

isinulat ang anak ni Asadias, anak ni Chelcias, sa Babilonia, 

{1:2} sa ikalimang taon, at sa ikapitong araw ng mga 

buwan, anong panahon tulad ng mga Caldeo ay kinuha ng 
Jerusalem, at 

sinunog ang mga ito sa apoy. 

{1:3} at ni Baruch ay basahin ang mga salita ng aklat na ito sa 
mga 

pagdinig ng Jechonias ang anak ni Joachim v na hari ng Juda, at 
sa 

ang mga tainga ng lahat ng tao na dumating upang marinig ang 
aklat na ito, 

{1:4} at sa pandinig ng mga maharlika, at ng mga hari 

mga anak, at sa pagdinig ng mga Elder, at ng lahat ng mga tao, 



mula sa pinakamababang sa ang pinakamataas, maging sa lahat 
na tumatahan 

sa Babilonia ng mga ilog sa South. 

{1:5} kung saan sila ay nanangis, nag-ayuno, at nanalangin bago 
ang 

Panginoon. 

{1:6} sila na ginawa din ng koleksyon ng salapi ayon sa 

kapangyarihan sa bawat tao: 

{1:7} at ipinadala nila ito sa Jerusalem kay Joachim v sa mataas 

saserdote, anak ni Chelcias, anak ng Salom, at sa mga 
saserdote, 

at sa lahat ng tao na kung saan ay natagpuan sa kanya sa 

Jerusalem, 

{1:8} kasabay nang matanggap niya ang mga daluyan ng 

ang bahay ng Panginoon, na dinala sa templo, sa 

bumalik sila sa lupain ng Juda, sa ikasampung araw ng buwan 

Alalaong baga 'y, silver Sivan, ang sisidlan, aling Sedecias ang 
anak ng 

Ginawa ng Haring Josias ng Jada, 

{1:9} matapos na Nabuchodonosor ng hari ng Babilonia ay 

natangay Jechonias, at ang mga prinsipe, at ang mga bihag, 



at ang makapangyarihang mga tao, at ang mga tao ng lupain, 
mula sa 

Jerusalem, at sila 'y dinala sa Babilonia. 

{1:10} at sabi nila, masdan, kami ay nagpadala mo pera na 

bumili ka ng handog na susunugin, at handog, at insenso, at 

maghanda kayo ng mana, at nag-aalok sa ibabaw ng dambana 
ng Panginoon ang ating 

Diyos; 

{1:11} at manalangin para sa mga ang buhay ni 
Nabuchodonosor na hari ng 

Babilonia, at ang buhay ng ipinalalagay ng kanyang mga anak, 
ang kanilang mga araw 

ay sa lupa kagaya ng mga araw ng langit: 

{1:12} at ang Panginoon ay nagbibigay sa atin ng lakas, at 
gumaan ang aming 

mga mata, at tayo 'y mabubuhay sa ilalim ng anino ng 

Nabuchodonosor hari ng Babilonia, at sa ilalim ng anino ng 

Ipinalalagay na kanyang anak, at tayo 'y maglingkod sa kanila 
maraming araw, at 

Maghanap ng pagbibigay lugod sa kanilang paningin. 

{1:13} dalangin para sa amin din sa Panginoon ating Diyos, para 
sa ating 



ay nagkasala laban sa Panginoon nating Diyos; at sa araw na ito 
ang 

hindi naka-on ang matinding galit ng Panginoon at sa kanyang 
galit mula sa amin. 

{1:14} at inyong mababasa ang aklat na ito na kung saan tayo 
isinugo 

sa inyo, upang gumawa ng pagtatapat sa bahay ng Panginoon, 
sa 

mga pista at solemneng araw. 

{1:15} at inyong sasabihin, ang Panginoon nating Diyos ay pag-
aari 

kabutihan, ngunit sa amin ang pagkalito sa mukha, habang ito 
ay 

mangyayari sa araw na ito, sa kanila ni Juda, at sa mga 

ang mga naninirahan sa Jerusalem, 

{1:16} at sa aming mga hari, at sa aming mga prinsipe, at sa 
ating 

saserdote, at sa ating mga propeta, at sa ating mga ama: 

{1:17} sapagkat nagkasala kami sa harapan ng Panginoon, 

{1:18} at sumuway sa kanya, at hindi nangakinig sa 

ang tinig ng Panginoon na ating Diyos, upang lumakad sa mga 

ang mga kautusan na ibinigay niya sa atin nang hayagan: 



{1:19} simula noong araw na dinala ng Panginoon ang ating mga 
ninuno 

mula sa lupain ng Egipto, hanggang sa kasalukuyan araw na ito, 
tayo ay may 

naging suwail sa Panginoon ating Diyos, at tayo ay naging 

pabaya sa hindi na marinig ang kanyang tinig. 

{1:20} dahil dito ang mga kasamaan ay cleaved sa atin, at ang 
sumpa, 

na ang Panginoon ay itinakda ni Moises ng kanyang mga lingkod 
sa oras 

na siya ay nagdala ng ating mga ama mula sa lupain ng Egipto, 
upang magbigay ng 

tayo ay isang lupain na floweth ng gatas at pulot, katulad ng 
bilang na ito upang 

Tingnan sa araw na ito. 

{1:21} gayon pa man hindi kami nakinig sa mga 

tinig ng Panginoon nating Dios, ayon sa lahat ng salita ng 

ang mga propeta, na isinugo niya sa atin: 

{1:22} ngunit sinundan ng bawat tao ang imahinasyon ng 
kanyang 

sariling masamang puso, upang maglingkod sa ibang mga Dios, 
at gumawa ng masama 

sa paningin ng Panginoon na ating Diyos. 



{2:1} nga gawa niya mabuti kanyang salita, na 

Ipinahayag niya ang laban sa atin, at laban sa aming mga hukom 
na 

hatulan ang Israel, at laban sa aming mga hari, at laban sa 
aming mga prinsipe, 

at laban sa mga tao ng Israel at Juda, 

{2:2} na magdudulot sa atin ng mga dakilang salot, tulad ng 
hindi kailanman 

ang nangyari sa ilalim ng buong langit, tulad ng ito ay nangyari 
sa 

Jerusalem, ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga 

batas ni Moises; 

{2:3} na ang tao ay dapat kumain ng laman ng kanyang sariling 
mga anak, at 

ang laman ng kanyang sariling anak na babae. 

{2:4} dito 'y niya iniligtas silang masasakop 

sa lahat ng kaharian ay nasa paligid natin, na maging bilang 
isang 

Kadustaan at paninira sa lahat ng mga tao sa paligid, 

kung saan ang Panginoon ay nakakalat sa kanila. 

{2:5} gayon kami ay palayasin down, at hindi dumadakila, dahil 



kami ay nagkasala laban sa Panginoon na ating Diyos, at hindi 
pa 

sumunod sa kanyang tinig. 

{2:6} sa Panginoon nating Diyos ay appertaineth ng kabutihan: 

Ngunit sa amin at sa aming mga magulang ang buksan ng mga 
kahihiyan, habang ito ay pakikita 

araw. 

{2:7} para sa lahat ng mga salot na ito ay dumating sa atin, na 
kung saan ang 

Panginoon ay nagbadya ng laban sa atin 

{2:8} pa kami hindi nagdasal sa harapan ng Panginoon, na kami 

maaaring buksan ang bawat isa mula sa imahinasyon ng 
kanyang masasamang 

puso. 

{2:9} dahil dito babantayan tayo ng Panginoon na para sa 
masama, at 

itinaas ito sa atin ng Panginoon: sapagkat ang Panginoon ay 
mabuti sa 

lahat ng kanyang gawa na iniutos niya sa atin. 

{2:10} subalit hindi tayo nakinig sa kanyang tinig, lumakad 

sa mga kautusan ng Panginoon, na siya 'y inilagay sa harapan 
natin. 
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{2:11} at ngayon, Oh Panginoong Dios ng Israel, na iyong dinala 

iyong mga tao sa lupain ng Egipto sa pamamagitan ng 
makapangyarihang kamay, at 

mataas na mga braso, at may palatandaan, at sa mga 
kababalaghan, at sa dakilang 

kapangyarihan, at mo nakuha ang iyong sarili ng mga pangalan, 
habang pakikita sa araw na ito: 

{2:12} O Panginoon ating Diyos, tayo ay nagkasala, nagawa na 
natin 

makasalanan, tayo sa problema nang hindi matwid sa lahat ng 
inyong mga ordenansa. 

{2:13} hayaan mo ang iyong poot na humiwalay sa amin: 
sapagka 't kami ay ilan lamang 

Kaliwa sa mga bansa, na kung saan mo mo nagkalat sa atin. 

{2:14} marinig ang ating mga dalangin, Oh Panginoon, at ating 
mga pagsamo, at 

iligtas mo kami alang-alang sa iyong sarili, at nagbibigay sa atin 
ng lingap sa paningin 

sa kanila na umakay sa atin palayo: 

{2:15} upang malaman ng buong mundo na ikaw ang Panginoon 

ating Diyos, dahil ang Israel at ang kanyang mga inapo ay 
tinawag sa pamamagitan ng iyong 



pangalan. 

{2:16} Oh Panginoon, ay tumingin mula sa iyong banal na 
bahay, at 

Isipin natin: Yumukod ang iyong tainga, O Panginoon, upang 
makinig sa atin. 

{2:17} buksan ang iyong mga mata, at masdan; para sa mga 
patay ay 

sa mga libingan, na kung kaninong kaluluwa ay hango sa 
kanilang mga katawan, ay 

ibigay sa Panginoon hindi papuri o kabutihan: 

{2:18} kundi ang mga kaluluwa ay labis na pinahihirapan, na 
kung saan ay lumalabas 

yuyuko at mahina, at ang mga mata na mabigo, at ang gutom 

kaluluwa, ay magbibigay sa iyo ng papuri at katuwiran, Oh 
Panginoon. 

{2:19} kaya nga hindi tayo gumagawa ng ating 
mapagpakumbabang 

hinaing bago sa iyo, O Panginoon ating Diyos, para sa mga 

kabutihan ng ating mga ama, at ng ating hari. 

{2:20} sapagkat sinugo mo ang iyong poot at galit 

sa atin, tulad ng sinabi mo sa iyong mga lingkod na mga 
propeta, 

sinasabing, 



{2:21} ay ganito ang sabi ng Panginoon, na yumukod sa iyong 
balikat upang 

maglingkod ang hari ng Babilonia: kaya 't kayo ay mananatili sa 
lupain 

na ibinigay ko sa inyong mga ama. 

{2:22} ngunit kung hindi kayo makarinig ng tinig ng Panginoon, 
sa 

maglingkod ang hari ng Babilonia, 

{2:23} ko ay magiging sanhi upang itigil ang mula sa mga 
binanggit ni Juda, at 

mula nang hindi ng Jerusalem, ang tinig ng kasayahan, at sa 
tinig ng 

kagalakan, ang tinig ng kasintahang lalaki at ang tinig ng babae: 

at ang buong lupain ay magiging mapanglaw ng naninirahan 
dito. 

{2:24} ngunit hindi kami makikinig sa iyong tinig, maglingkod 

ang hari ng Babilonia: kaya mo ginawa mo mabuti ang 

salita sa iyong nagsalita sa pamamagitan ng iyong mga lingkod 
na mga propeta, 

alalaong baga 'y, na ang mga buto ng aming mga hari, at ang 
mga buto ng ating 

mga ama, ay dapat na kinuha sa kanilang kinalalagyan. 

{2:25} at, narito, sila ay itinaboy sa sikat ng araw, 



at sa hamog ng gabi, at sila ay namatay sa matinding pighati 

pamamagitan ng taggutom, espada, at salot. 

{2:26} at sa bahay na tinatawag sa iyong pangalan mo 

inilatag mo ang basura, tulad ng ito ay upang makita ang araw 
na ito, para sa mga 

kasamaan ng sambahayan ng Israel at ang sambahayan ni Juda. 

{2:27} O Panginoon ating Diyos, ikaw ay dealt sa atin Tutal 

iyong mga kabutihan, at ayon sa lahat na malaking awa mo 'y, 

{2:28} gaya mo nagsalita ng iyong lingkod na kay Moises sa 
araw 

kapag inyong ipinag-utos niyang isulat ang mga batas bago ang 

anak ni Israel, na sinasabi, 

{2:29} kung hindi kayo makikinig sa aking tinig, ito tiyak napaka 
dakila 

maraming tao ay ibubulid sa isang maliit na maliit na bahagi ng 

bansa, kung saan ako ay ikalat sa kanila. 

{2:30} sapagkat alam ko na sila ay hindi nakikinig sa akin, dahil 
dito 

ay ang mga taong matitigas ang leeg: ngunit sa mga lupain ng 
kanilang mga captivities 

ay naaalala nila ang kanilang sarili. 



{2:31} at malalaman na ako ang Panginoon na kanilang Diyos: 
para sa ako 

bibigyan sila ng isang puso, at ang mga tainga upang marinig: 

{2:32} at sila ay pinupuri sa akin sa lupain ng kanilang 

pagkabihag, at isipin ang aking pangalan, 

{2:33} at bumalik mula sa kanilang matigas na leeg, at mula sa 
kanilang 

masamang mga gawa: sapagkat sila 'y tandaan ang paraan ng 
kanilang 

mga ama, na nagkasala sa harapan ng Panginoon. 

{2:34} at dadalhin ko ang silang muli sa lupaing aking 

Nangako nang may panunumpa sa kanilang mga ama, na 
Abraham, Isaac, 

at si Jacob, at sila ay magiging mga Panginoon ng mga ito: at 
ako 'y magpaparami sa 

kanila, at sila ay hindi maaaring nabawasan. 

{2:35} at ako ay gumawa ng walang hanggang tipan sa 

sila upang maging kanilang Dios, at sila 'y magiging aking bayan: 
at ako 

ay walang mas drive ko mga tao ni Israel mula sa lupain na ako 

naibigay sa kanila. 



{3:1} O Panginoong Pinakamakapangyarihan, Diyos ng Israel, 
ang mga kaluluwa sa pagdadalamhati 

ang nababagabag na Espiritu, ay sumigaw sa iyo. 

{3:2} Dinggin, Oh Panginoon, at kahabagan; ar maawain kayo: 

at magkaroon ng awa sa atin, dahil tayo 'y nagkasala bago sa 
iyo. 

{3:3} para sa ka endurest magpakailan man, at tayo ay lubusang 
masasawi. 

{3:4} Oh Panginoon Maykapal, ikaw ang Diyos ng Israel, 
pakinggan ngayon ng 

ang mga panalangin ng mga patay na mga Israelita, at ng 
kanilang mga anak, na 

nagkasala sa harap mo, at hindi nakinig sa tinig 

kita ng kanilang mga Diyos: para sa mga dahilan kung saan 
kakapit mga salot na 

sa amin. 

{3:5} Remember hindi sa mga kasamaan ng ating mga ninuno: 
ngunit 

tingin sa inyong kapangyarihan at pangalan mo ngayon sa oras 
na ito. 

{3:6} sapagkat ikaw ang Panginoon na ating Diyos, at sa iyo, Oh 
Panginoon, 

pupurihin ba kami. 



{3:7} at sa kadahilanang ito ay inilagay mo ang iyong takot ating 

ang mga puso, sa layuning dapat nananawagan kami sa iyong 
pangalan, at 

Purihin ka sa ating pagkabihag: sapagkat tinawag tayo upang 
alalahanin ang lahat 

ang mga kasamaan ng ating mga ninuno, na nagkasala sa harap 
mo. 

Araw sa {3:8} masdan, kami ay pa ito sa ating pagkabihag, kung 
saan 

ikaw mo nakakalat ito sa atin, para sa isang Kadustaan at 
sumpa, at maging 

napapailalim sa pagbabayad, ayon sa lahat ng mga kasamaan 
ng ating 

mga ama, na umalis mula sa Panginoong ating Diyos. 

{3:9} dinggin mo, Israel, ang mga kautusan ng buhay: makinig sa 

unawain ang karunungan. 

{3:10} paano kapalaran ay mangyayari ito Israel, na ikaw ay 
nasa iyo 

lupain ng mga kaaway, na ikaw ay waxen na sa isang di kilalang 
bayan, 

na ikaw ay nadumhan sa mga patay, 

{3:11} na ikaw na ay nabilang sa kanila bumaba sa 

ang libingan? 
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{3:12} pinabayaan mo ang bukal ng karunungan. 

{3:13} sapagkat kung ikaw ay disin lumakad hadlang sa Diyos, 
ikaw 

baga ay nagtuon sa kapayapaan magpakailan man. 

{3:14} alamin kung saan ang karunungan, kung saan ay ang 
lakas, kung saan 

ay pag-unawa; upang inyong malaman din kung saan ay 

haba ng araw, at ang buhay, kung saan ay ang liwanag ng mga 
mata, at 

kapayapaan. 

{3:15} na natagpuan ang kanyang lugar? o sino ang humalubilo 

sa kanyang mga kayamanan? 

{3:16} kung saan ay ang prinsipe ng mga pagano na maging, at 

tulad ng namuno sa mga hayop sa lupa; 

{3:17} ang ay kanilang libangan kasama ang mga ibon sa 

hangin, at sila ang mga yaong nagtago ng pilak at ginto, kung 
saan lalaki 

magtiwala, at ginawa ang walang katapusan ng pagkuha? 

{3:18} para sila na gawa sa pilak, at ito ay 

maingat, at kung kaninong gawain ito ay di malirip, 



{3:19} ay sila 'y nawala at gone down sa libingan, 

at ang iba ay umakyat sa kanilang steads. 

{3:20} kabataang lalaki nakita ang liwanag, at tumahan mga 

lupa: ngunit ang paraan ng kaalaman ay hindi nila nakilala, 

{3:21} o naunawaan ang mga landas, o Hinuli ng 

ito: pa malayo mula sa gayong paraan ang kanilang mga anak. 

{3:22} ito 't hindi pa narinig ng sa Chanaan, ni 

ito ay makikita sa Theman. 

{3:23} ang Agarenes na humingi ng karunungan sa lupa, ang 

mangangalakal ng Meran at ng Theman, ang may-akda ng 
pabula, 

at searchers mula sa pag-unawa; wala sa mga ito ay may 

kilala ang daan ng karunungan, o alalahanin ang kanyang mga 
landas. 

{3:24} Oh Israel, napakahalaga ng bahay ng Diyos! at kung 
paano 

malaki ang lugar ng kanyang pag-aari! 

{3:25} dakila, at walang katapusan; mataas, at unmeasurable. 

{3:26} may mga ang higante sa sikat mula pa sa simula, 

mga may kaya malaking pangangatawan, at kaya na dalubhasa 
sa digmaan. 



{3:27} mga pinili ni hindi ang Panginoon, ni hindi niya binigyan 
ang 

paraan ng kaalaman sa kanila: 

{3:28} ngunit sila ay nalipol, dahil hindi nila 

karunungan, at namatay sa pamamagitan ng kanilang sariling 
kahangalan. 

{3:29} na ay nakatutungo sa Langit, at kinuha sa kanya, at 

ibinaba siya mula sa mga ulap? 

{3:30} mayroon na makatawid sa dagat, at matatagpuan sa 
kanya, at 

maghahatid siya para sa dalisay na ginto? 

{3:31} walang sinuman ang nakaaalam ng kanyang mga paraan, 
ni kung ano ang iniisip ng kanyang mga landas. 

{3:32} subalit alam niya na nakaaalam ng lahat ng bagay sa 
kanya, at 

natagpuan ng kanyang out sa kanyang pag-unawa: siya na 
inihanda 

ang lupa sapagkat kailanpaman ay napuno ito ng mga hayop: 

{3:33} umaalis siya na ipinadala sa liwanag, at ito, ito ay 
nananawagan 

muli, at ito ay susunod sa kanya sa takot. 

{3:34} ang mga bituin ay nagningning sa kanilang relo, at 
nagalak: 



kapag siya ay nananawagan sa kanila, sinasabi nila, Narito kami 
ay; kaya nga sa 

saya nilang ipinakita sa liwanag sa kanya na ginawa sa kanila. 

{3:35} ito ay ang ating Diyos, at doon ay walang ibang 

isinaalang-alang ng Paris ng sa kanya 

{3:36} nasumpungan niya lahat ng mga paraan ng kaalaman, at 

ibinigay ito kay Jacob na Kanyang lingkod, at sa Israel sa 
kanyang 

pinakamamahal. 

{3:37} pagkatapos ginawa niya ipakita mo mismo sa lupa, at 

nakipag-usap sa mga tao. 

{4:1} ang mga ito ay ang Aklat ng mga kautusan ng Diyos, at 

ang batas ay magpakailan man: lahat sila na panatilihin ang 
mga ito ay 

dumarating sa buhay; Ngunit tulad ng umalis ito ay 
mamamatay. 

{4:2} naman ang iyo, Oh Jacob, at tumagal ay hawak nito: 
maglakad sa mga 

kinaroroonan ng liwanag nito, upang ikaw ay maging 

naliwanagan. 

{4:3} bigyan ang iyong karangalan sa iba, ni ang mga bagay na 

mga pakinabang sa iyo ang isang di kilalang bansa. 



{4:4} Oh Israel, masaya ba tayo: para sa mga bagay na 
nakasisiya 

sa Diyos ay ipinaalam sa atin. 

{4:5} ay magalak, aking mga tao, ang memorial ng Israel. 

{4:6} kayo ay ibinebenta sa mga bansa, hindi para sa [inyong] 

pagkawasak: Datapwat dahil lumipat kayo ng Diyos sa galit, 
kayo ay 

ipinamahala sa mga kaaway. 

{4:7} sapagkat kayo ang nagbunsod sa kanya na lumikha sa inyo 
sa pamamagitan ng pag-aalay ng 

sa demonyo, at hindi sa Diyos. 

Nakalimutan {4:8} ninyo ang walang hanggang Diyos, na 
nagdulot ng 

mo ang; at sinaktan ninyo ang Jerusalem, na nangalaga sa iyo. 

{4:9} sapagkat nang makita niya ang poot ng Diyos na darating 
sa 

mo, sabi niya, Hearken, O kayo na manahanan tungkol sa Sion: 
Diyos 

ay nagdala sa akin malaking pagdadalamhati; 

{4:10} sapagkat nakita ko na ang pagkabihag ng aking mga anak, 

na nagdala sa kanila ng walang hanggan. 

{4:11} may kagalakan ko inalagaan sila; Subalit pinalayas sila 



sa pag-iyak at pagluluksa. 

{4:12} huwag sinoman ang nagagalak sa akin, na isang balo, at 

pinabayaan ng marami, na para sa mga kasalanan ng mga anak 
ko 'y iniwan 

mapanglaw; sapagkat sila ay lumisan mula sa batas ng Diyos. 

{4:13} nila alam hindi ang kanyang mga batas, ni lumakad sa 
mga daan 

sa kanyang mga utos, ni ang daraanan sa landas ng disiplina sa 

kanyang kabutihan. 

{4:14} ay ipaalam sa kanila na nangananahan tungkol sa Halina 
sa Sion, at 

Alalahanin ninyo ang pagkabihag ng aking mga anak na lalaki at 
anak na babae, na 

walang hanggan ang nagpalaki sa kanila. 

{4:15} sapagkat dinalhan niya ng isang bansa sa kanila mula sa 
malayo, isang 

lumilipad ugoy ng bansa, at ng isang di-kilalang wika, na hindi 

iginagalang na lalaki, ni kaawaan ng mga bata. 

{4:16} ang mga ito ay natangay ng mga mahal naming 
minamahal na anak 

ng mga balo, at kaliwa kanya na mag-isa ay mapanglaw kung 
wala 



anak na babae. 
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{4:17} kundi ano ang maitutulong ko? 

{4:18} sapagkat siya na nagdala ng mga salot na ito sa inyo ay 

nagligtas sa inyo mula sa mga kamay ng inyong mga kaaway. 

Pumunta sa iyong daan, Oh aking anak {4:19}, pumunta ang 
iyong paraan: para sa ako 

'y naiwang mapanglaw. 

{4:20} ko na hubarin ang damit ng kapayapaan, at ilagay sa 

akin ang mga damit na magaspang sa aking panalangin: ako ay 
magsusumamo sa mga 

Walang hanggang sa mga araw ko. 

{4:21} ay magalak, Oh mga anak ko, magsumamo sa 

Panginoon, at siya ay palalayain kayo mula sa mga 
kapangyarihan at mga kamay ng 

ang mga kaaway. 

{4:22} para sa aking pag-asa ay sa walang hanggan, na ililigtas 
niya 

ikaw; at ang kagalakan ay dumarating sa akin mula sa mga 
banal na isang, dahil 

ng awa na malapit nang darating sa inyo mula sa 

Everlasting ating Tagapagligtas. 



{4:23} sapagkat isinugo ko kayo sa pagluluksa at pagtangis: 
ngunit 

Diyos ibibigay mo sa akin muli ng kagalakan at kasiyahan para 
sa 

kailanman. 

{4:24} tulad ngayon nakita ng kapitbahay ng Sion iyong 

pagkabihag: kaya sila makikita kaagad iyong kaligtasan mula sa 
ating 

Diyos na mangyayari sa iyo sa dakilang kaluwalhatian, at 

kaliwanagan ng walang hanggan. 

{4:25} mga anak ko, magdusa matiyaga ang galit na 

sumapit sa iyo mula sa Dios: sapagkat ang inyong mga kaaway 
ay inusig 

iyo; ngunit ilang sandali lamang ikaw ay makikita ang kanyang 
pagkawasak, at kang 

tinatapakan ang kanyang leeg. 

{4:26} aking maselan sa buhay nawala sa magaspang na paraan, 
at ang 

Kinuha ang tulad ng isang kawan ng mga nahuli ng mga kaaway. 

{4:27} ay maaliw, O aking mga anak, at magsumamo sa 

Diyos: sapagka 't kayo 'y naalala niya na dinala ang mga ito 

bagay sa inyo. 



{4:28} para sa bilang na ito ay iyong isipan na naligaw mula sa 
Diyos: kaya, 

bumalik, hanapin siya sampung beses pa. 

{4:29} para siya na nagpalaki ng mga salot na ito sa inyo 

ay ay inihahatid sa inyo ng walang hanggang kagalakan sa iyong 
kaligtasan. 

{4:30} ay kumuha ng isang mabuting puso, Oh Jerusalem: para 
siyang nagbigay 

iyo na pangalan ay makakaaliw sa iyo. 

{4:31} kawawa ay ang nagpahirap sa iyo, at nagalak 

sa iyong pagbagsak. 

{4:32} kawawa ay ang mga lungsod na pinaglingkuran mo ang 
iyong mga anak: 

kaaba-aba ang siya na natanggap mo ang iyong mga anak na 
lalaki. 

{4:33} para habang siya ay nagalak sa iyong kapahamakan, at 
natuwa ng iyong 

babagsak: kaya 't siya ang magiging magdadalamhati para sa 
kanyang sariling pagkawasak. 

{4:34} sapagkat aalisin ang pagsasaya ng kanyang mga dakila 

maraming tao, at ang kanyang kapalaluan ay ibubulid sa 
pagdadalamhati. 



{4:35} sapagkat sasapit sa kanya ng apoy mula sa walang 
hanggan, 

matagal nang magtiis; at siya, ang pananahanan ng demonyo 
para sa isang 

mahusay na oras. 

{4:36} O Jerusalem, tumingin tungkol ka tungo sa silangan, at 

Masdan ang mga kagalakan na dumarating sa inyo mula sa 
Diyos. 
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