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Baruch 

Boken av Baruch 

{1:1} og disse ordene i boken, som Baruch 

sønn av Nerias, sønn av Maasias, sønn av Sedecias, 

sønn av Asadias, sønn av Chelcias, skrev i Babylon, 

{1:2} i det femte året og i den sjuende dagen i den 

måned, hva tid som kaldeerne tok Jerusalem, og 

avbrent den med ild. 

{1:3} og Baruch leste ordene i denne boken i den 

Howard Jechonias, sønn av Joachim kongen av Juda, og 

ørene av alle menneskene som kom til å høre boken, 

{1:4} og i høringen adelen og kongens 

sønner, og i høringen av eldstene, og alle folk, 

fra laveste til høyeste, selv om alle dem som bodde 

i Babylon ved elven Sud. 

{1:5} hvorpå de gråt, fastet og bedt før den 

Lord. 



{1:6} de laget også en samling av penger i henhold til 

hver manns strøm: 

{1:7} og de sendte den til Jerusalem til Joachim høy 

sønn av Chelcias, sønn av Salom og prestene, 

og til alle de som ble funnet sammen med ham på 

Jerusalem, 

{1:8} samtidig da han mottok blodårene i 

huset til Herren, som ble båret ut av templet, til 

returnere dem til land av Juda, den tiende dag i måneden 

Sivan, nemlig sølv fartøyer, som Sedecias sønn av 

Josias kongen av Jada hadde gjort, 

{1:9} etter at Nabuchodonosor babylonerkongen hadde 

revet Jechonias, og fyrstene og fanger 

og de mektige mennene og folket i landet, fra 

Jerusalem, og førte dem til Babylon. 

{1:10} og de sa: se, vi har sendt deg penger til 

kjøper du brennoffer, og synd tilbud, og røkelse, og 

bered dere manna, og tilbyr på alteret for Herren vår 

Gud. 

{1:11} og ber for livet av Nabuchodonosor konge 



Babylon, og for livet av Balthasar sønnen, som deres dager 

kan være jorden som dagene av himmelen: 

{1:12} og Herren vil gi oss styrke og lette vår 

øyne, og vi skal leve i skyggen av 

Nabuchodonosor kongen i Babylon, og under skyggen av 

Balthasar sønnen, og vi skal tjene dem mange dager, og 

finne gunst i deres øyne. 

{1:13} be for oss også Herren vår Gud, for vi 

har syndet mot Herren vår Gud; og til denne dag den 

raseriet til Herren og hans vrede aktiveres ikke fra oss. 

{1:14} og dere skal lese denne boken som vi har sendt 

dere gjøre tilståelse i huset Herrens på 

fester og høytidelig dager. 

{1:15} og dere skal si, Herren vår Gud fattigdoms 

rettferdighet, men oss forvirringen av ansikter, som det er 

skje denne dagen, dem av Juda, og den 

innbyggerne i Jerusalem, 

{1:16} og våre konger, og til vår fyrster og til våre 

prester, og våre profeter og til våre fedre: 

{1:17} for vi har syndet for Herren, 



{1:18} og adlød ham og har ikke lyttet til 

stemmen til Herren vår Gud, å gå i den 

bud som han ga oss åpent: 

{1:19} siden dagen Herren førte våre forfedre 

ut av landet Egypt, til denne dag, har vi 

vært ulydige Herren vår Gud, og vi har vært 

uaktsom i ikke høre stemmen. 

{1:20} derfor onder kløyvde likesom oss, og forbannelse, 

som Herren utpekt av Moses sin tjener samtidig 

Han førte våre fedre ut av Egypt, gi 

oss et land som flyter med melk og honning, som som det skal 

se denne dagen. 

{1:21} likevel vi ikke har lyttet til den 

stemmen til Herren vår Gud, i henhold til alle ord 

profetene som han sendte oss: 

{1:22} men enhver fulgte fantasien av hans 

egen onde hjerte, tjene fremmede guder og gjøre ondt 

synet av Herren vår Gud. 

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

Han erklært mot oss, og våre dommere som 



dømmes Israel, og mot våre konger, og våre fyrster, 

og mot menn Israel og Juda, 

{2:2} for å bringe oss stor pest, som aldri 

skjedde under hele himmelen, som skjedde i 

Jerusalem, ifølge det som ble skrevet i den 

Moseloven. 

{2:3} at en mann skal spise kjøttet av sin egen sønn, og 

kjøttet av sin datter. 

{2:4} videre har han leverte dem til å bli i underkastelse 

til alle riker som er omkring oss, å være som en 

bebreidelse og ødeleggelse blant alle folk rundt omkring, 

hvor Herren har spredt seg. 

{2:5} slik vi ble kastet ned, og opphøyet ikke, fordi 

Vi har syndet mot Herren vår Gud, og er ikke 

lydig til hans røst. 

{2:6} for Herren vår Gud appertaineth rettferdighet: 

men for oss og våre fedre åpne skam, som er dette 

dag. 

{2:7} for alle disse plager er kommet oss, som den 

Herren har uttalt mot oss 



{2:8} ennå har vi ikke bedt Herren at vi 

kan slå hver og en fra fantasien i hans onde 

hjerte. 

{2:9} Derfor Herren så over oss ondt, og 

Herren har bragt det oss: for Herren er rettferdig 

alle hans verk som han har befalt oss. 

{2:10}, men vi ikke har lyttet til hans røst, å gå 

i Herrens bud, at han har satt foran oss. 
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{2:11} og nå, O Herre, Israels Gud som har ført 

ditt folk ut av landet Egypt med sterk hånd, og 

høy armen, og tegn, og med underverk, og med stor 

makt, og har fått deg et navn, som er i dag: 

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

ugudelige, vi har behandlet urett i alle din ordinanser. 

{2:13} La din vrede slå fra oss: for vi er bare noen 

igjen blant hedningene, hvor du har spredt oss. 

{2:14} høre våre bønner, O Herre, og våre bønner, og 

befri oss for din egen skyld, og gi oss nåde i synet 

av dem som har ført oss bort: 



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

vår Gud, fordi Israel og hans etterkommere kalles av din 

navn. 

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

vurdere oss: bøye seg ditt øre, O Herre, høre oss. 

{2:17} åpne dine øyne, og se; for de døde som er 

i gravene, som sjeler er tatt fra kroppene deres, vil 

gi Herren verken ros eller rettferdighet: 

{2:18} men sjelen som er sterkt ergerlig, som går 

lutende og svake, og øynene som mislykkes, og sultne 

sjelen, vil gi deg ros og rettferdighet, Herre. 

{2:19} derfor vi ikke gjør våre ydmyke 

bønn foran deg, O Herre vår Gud, for de 

rettferdighet våre fedre og våre konger. 

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

oss, som du har talt ved dine tjenere profetene 

sa: 

{2:21} så sier Herren, bøye seg skuldrene til 

tjene kongen av Babylon: så skal dere forblir i landet 

som jeg ga til deres fedre. 



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

tjene kongen i Babylon, 

{2:23} jeg vil føre til å slutte av den siterer Juda, og 

fra uten Jerusalem, stemmen til munterhet og stemme 

glede, stemmen til brudgommen og bruden stemmen: 

og hele landet skal øde innbyggere. 

{2:24} men vi ville ikke lytte til din røst, å tjene 

kongen av Babylon: Derfor har du gjort bra i 

ord du spakest av dine tjenere profetene 

nemlig, som bein av våre konger og bein av våre 

fedre, bør tas fra sitt sted. 

{2:25} og se, de er kastet til varmen av dagen, 

og frost på natten, og de døde i stor elendighet 

ved hungersnød, ved sverd og ved pest. 

{2:26} og huset som kalles ved ditt navn har 

du la avfall, som det er å bli sett i dag, for de 

av Israels hus og huset Juda ugudelighet. 

{2:27} O Herre vår Gud, du har behandlet oss tross alt 

din godhet, og hele den store nåde av din, 

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



Når du befalte ham å skrive loven før den 

Israels barn, sa: 

{2:29} hvis dere ikke vil høre min røst, sikkert dette svært stor 

forsamlingen skal gjøres om til et lite antall blant den 

nasjoner, hvor jeg scatter dem. 

{230} for jeg visste at de ikke ville høre meg, fordi det 

er et hårdnakket folk: men i landet deres captivities 

de husker selv. 

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

vil gi dem et hjerte og ører å høre: 

{2:32} og de skal prise meg i landet av deres 

fangenskap, og tror på mitt navn, 

{2:33} og tilbake fra deres stiv nakke og deres 

onde gjerninger: for de husker veien for deres 

fedre, som syndet for Herren. 

{2:34} vil jeg føre dem igjen i landet som jeg 

lovet med en ed til deres fedre, Abraham, Isak 

og Jacob, og de skal være herrer på det: og jeg vil øke 

dem, og de skal ikke bli redusert. 

{2:35} og jeg vil gjøre en evig pakt med 



dem som sin Gud, og de skal være mitt folk: og jeg 

vil ingen stasjon mitt folk Israel ut av landet som jeg 

har gitt dem. 

{3:1} Herre Allmektige, Israels Gud, sjelen i angst 

plaget ånd, roper til deg. 

{3:2} Hør, O Herre, og har barmhjertighet. AR du er barmhjertig: 

og har synd på oss, fordi vi har syndet deg. 

{3:3} for du endurest for alltid, og vi omkommer helt. 

{3:4} Herre Allmektige, du Israels Gud, hør den 

bønner døde israelittene og sine barn, som 

har syndet deg og ikke lyttet til røst 

deg sin Gud: de som forårsaker disse plager cleave 

oss. 

{3:5} Husk ikke av våre forfedre misgjerninger: men 

tenke på din kraft og ditt navn nå på denne tiden. 

{3:6} for du er Herren vår Gud, og deg, O Herre, 

Vi skal prise. 

{3:7} og av denne grunn har du putte din frykt i våre 

hjerter, så vi bør påkalle ditt navn, og 

prise deg i våre fangenskap: for vi har kalt for å huske alle 



synder av våre forfedre, som syndet deg. 

{3:8} se, vi er, men denne dagen i vår fangenskap, der 

du har spredt oss for en bebreidelse og en forbannelse, og skal 

underlagt betalinger, ifølge alle synder av våre 

fedre, som bort fra Herren vår Gud. 

{3:9} Hør, Israel, bud livet: gi øret 

forstå visdom. 

{3:10} hvor happeneth det Israel, som du er i din 

fiender land, at du er frende gammel i et fremmed land, 

at du er skadet med døde, 

{3:11} at du er talt med dem som går ned til 

graven? 
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{3:12} du har forlatt fontenen av visdom. 

{3:13} Hvis du brodd gikk i form av Gud, du 

må ha dvelt i fred for alltid. 

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

er å forstå; så du kan kjenne også der er 

dager og liv, hvor er lyset i øynene, og 

fred. 



{3:15} som har funnet ut hennes sted? eller som er kommet 

i sine skatter? 

{3:16} hvor er fyrstene av hedningene blitt, og 

som styrte dyrene på jorden, 

{3:17} de som hadde sine tidsfordriv med luftens den 

luften og de som hoarded sølv og gull, der menn 

stoler, og gjorde ingen ende av få? 

{3:18} for de som utførte i sølv, og var så 

forsiktig, og hvis verker er uransakelige, 

{3:19} de forsvant og gått ned til grav, 

og andre er kommet i deres steads. 

{3:20} unge menn har sett lyset, og bodde på den 

jord: men måten kunnskap har de ikke kjent, 

{3:21} forstått banene av eller lagt tak 

det: deres barn var langt borte fra sånn. 

{3:22} det har ikke blitt hørt av i Chanaan, heller har 

Det er sett i Theman. 

{3:23} the Agarenes som søker visdom på jorden, den 

kjøpmenn Meran og Theman, forfatterne av fabler, 

og søkere av forståelse; ingen av disse har 



kjent måte av visdom, eller huske henne baner. 

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

store er stedet av sin jordeiendom! 

{3:25} stor, og har ingen ende; høy, og unmeasurable. 

{3:26} det var gigantene berømte fra begynnelsen 

som var så stor vekst, og så ekspert i krigen. 

{3,27} de valgte ikke Herren, verken ga han den 

måten kunnskap til dem: 

{3:28}, men de ble ødelagt, fordi de ingen hadde 

visdom, og ble ødelagt gjennom sin egen dårskap. 

{3:29} som har gått opp til himmelen, og tatt henne, og 

brakte henne fra skyene? 

{3:30} som har gått over havet, og fant henne, og 

vil bringe henne for rent gull? 

{3:31} ingen kjenner sin vei, eller tenker på veien. 

{3:32} som kjenner alle ting vet henne, og 

har funnet henne ut med hans forståelse: han forberedt 

jorden for evig har fylt den med fourfooted dyrene: 

{3:33} som sender ut lys, og det går, kaller det 

igjen, og det adlyder ham av frykt. 



{3:34} stjernene skinte i sine klokker og frydet seg: 

Når han kaller dem, de sier, være her vi; og det med 

munterhet de åpenbart lys til ham som gjorde dem. 

{3:35} dette er vår Gud, og det skal ingen andre være 

redegjort for i sammenligning av ham 

{3:36} han har funnet ut helt av kunnskap, og 

har gitt det til Jacob sin tjener og Israel hans 

Kjære. 

{3:37} etterpå gjorde han vise seg på jorden, og 

samtalte med menn. 

{4:1} Dette er boken av Guds bud og 

loven som varer for alltid: alle de som holde den skal 

kom til liv; men som la det skal dø. 

{4:2} slår deg, Jakob, og ta tak i det: gå i den 

tilstedeværelsen av lyset, så du kan være 

opplyst. 

{4:3} gi ikke din kraft til en annen, eller ting som 

er lønnsomt for deg å en merkelig nasjon. 

{4:4} O Israel, glade er vi: for ting som er behagelig 

Gud er gjort kjent for oss. 



{4:5} være godt mot mitt folk, memorial Israel. 

{4:6} dere ble solgt til nasjonene, ikke for [ditt] 

ødeleggelse: men fordi dere flyttet Gud til vrede, dere var 

levert til fiender. 

{4:7} for dere provoserte ham som gjorde deg med å ofre 

djevler og ikke til Gud. 

{4:8} dere ha glemt den evige Gud, som førte 

du og dere har sørget Jerusalem, som ammet du. 

{4:9} for da hun så vrede av Gud kommer på 

deg, sa hun, Lytt, O dere som bor om Sion: Gud 

har brakt meg stor sorg; 

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

som evighet påført dem. 

{4:11} med glede ga jeg næring. men sendte dem bort 

med gråt og sorg. 

{4:12} La ingen glede seg over meg, en enke, og 

forlatt av mange som for syndene til mine barn igjen 

Desolate; fordi de forlot Guds lov. 

{4:13} de visste ikke hans lover, eller gikk på måter 

av hans bud, eller tråkket i baner av disiplin i 



hans rettferdighet. 

{4:14} la dem som bor om Sion kommer, og 

Husk dere fangenskap mine sønner og døtre, som 

Evighet har bragt dem. 

{4:15} for han har tatt en nasjon dem fra langt, en 

skamløs nasjon, og av et fremmed språk, som verken 

reverenced gammel mann eller synd barn. 

{4:16} dette har båret bort Kjære kjære barn 

enke og venstre henne det var alene øde uten 

døtre. 
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{4:17} men hva kan jeg hjelpe deg? 

{4:18} for han som brakte disse plager dere vil 

lever fra hendene dine fiender. 

{4:19} gå din vei, O mine barn, gå deg: Jeg 

igjen øde. 

{4:20} jeg har sette klær av fred, og satt på 

meg sekk min bønn: Jeg vil rope til den 

Evig i mine dager. 

{4:21} være ved godt mot, O mine barn, rop til den 



Herren, og han vil levere strøm og hånd 

fiender. 

{4:22} for mitt håp i evighet, som han vil spare 

. og glede er komme til meg fra den hellige en, fordi 

barmhjertighet som snart skal komme til dere fra den 

Evig vår frelser. 

{4:23} for jeg sendte deg med Sørgedag og weeping: men 

Gud vil gi deg meg igjen med glede og glede for 

noensinne. 

{4:24} som nå naboene av Sion har sett din 

fangenskap: så skal de se snart deres frelse fra våre 

Gud som skal komme over deg med stor herlighet, og 

lysstyrken i evighet. 

{4:25} mine barn, lide tålmodig vrede som er 

komme over dere fra Gud: for din fiende har forfulgt 

. men snart du skal se sin ødeleggelse og skal 

tråkke på halsen. 

{4:26} mine delikat de har gått grove veier, og var 

tatt som en flokk fanget av fiender. 

{4:27} være ved godt mot, O mine barn, og rop til 



Gud: for dere skal bli husket som brakte dette 

ting på deg. 

{4:28} som det var tankene å gå bort fra Gud: så, 

returneres, søk ham ti ganger mer. 

{4:29} for den som har brakt disse plager deg 

skal bringe deg evig glede med deres frelse. 

{430} ta hjerte O Jerusalem: for han som gav 

deg navnet vil trøste deg. 

{4:31} elendig er de som plaget deg, og gledet 

på din høst. 

{4:32} elendig er de byer som dine barn servert: 

elendig er hun mottok dine sønner. 

{4:33} for som hun gledet på din ruin, og var glad for din 

høst: så hun skal bedrøvet sin egen ødeleggelse. 

{4:34} for jeg vil ta bort glede av hennes flott 

mangfold og hennes stolthet skal bli forvandlet til sorg. 

{4:35} for brann skal komme over henne fra evighet, 

lang tåle; og hun skal være bebodd av djevler for en 

flott tid. 

{4:36} O Jerusalem, se om deg mot øst, og 



se gleden som kommer til deg fra Gud. 
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