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Księga Barucha 

{1:1} i są to słowa książki, które Baruch 

Syn Nerias, syna Maasias, syna Sedecias, 

Syn Asadias, syna Chelcias, napisał w Babilonie, 

{1:2} w piątym roku, a w siódmy dzień 

miesiąca, godzina jako Chaldejczyków wziął Jerozolimy, i 

spalił go z ognia. 

{1,3} i Baruch przeczytać słowa tej książki w 

przesłuchanie Jechonias syn króla Joachim Juda, a w 

uszy wszystkich osób, które przyszedł słuchać książki, 

{1:4} w rozprawie, szlachty i króla 

synów w rozprawie, starszych i wszystkich ludzi, 

od najniższej do najwyższej, nawet wszystkim że zamieszkało 

w Babilonie przez rzekę Sud. 

{1:5}, po czym oni płakali, pościli i modlili się przed 

Pana. 



{1:6} zrobili również zbiór pieniądze zgodnie z 

Każdy człowiek zasilania: 

{1:7} i wysłali go do Jerozolimy: Joachim wysokiej 

kapłan, syna Chelcias, syna Salom i kapłanów, 

i do wszystkich osób, które zostały znalezione z nim w 

Jerozolima, 

{1:8} w tym samym czasie, kiedy uzyskał statków 

Dom Pana, które były prowadzone od świątyni, do 

zwrócić je do ziemi Juda, dziesiątego dnia miesiąca 

Sivan, a mianowicie, srebrne naczynia, które Sedecias syn 

Uczynił król Jozjasz Jada, 

{1:9} po tym, że Nabuchodonosor króla Babilonu 

ponieść Jechonias i książąt i jeńców, 

i mocarze i ludzie ziemi, z 

Jerozolima i przyniósł je do Babilonu. 

{1:10} i powiedzieli, Oto, Wysłaliśmy Ci pieniądze na 

Kupię ci całopalenia i ofiary za grzechy i kadzidła, i 

Przygotujcie manna i oferują na ołtarzu Pana naszego 

Boga; 

{1:11} i módlcie się za życia króla Nabuchodonosor 



Babilon i dla życia Balthasar syna, że ich dni 

może być na ziemi, dni niebios: 

{1:12} a Pan będzie dać nam siłę i rozjaśnić nasze 

oczy i możemy żyć w cieniu 

Nabuchodonosor króla Babilonu, a w cieniu 

Balthasar, jego syn, a my służą im wiele dni, a 

aprobaty w ich oczach. 

{1:13} módl się za nami również do Pana naszego Boga, dla 
mamy 

zgrzeszyłem wobec Pana, naszego Boga; i aż do dnia 
dzisiejszego 

Fury Pana i jego gniew nie zwrócił się z nami. 

{1:14} i ye będzie czytać tej książki, który wysłaliśmy 

wam, aby spowiedź w domu Pana, po 

Święta i dni uroczyste. 

{1:15} i wy tak powiem, do Pana Boga naszego nalezy 

sprawiedliwość, ale do nas zamieszanie twarze, jak to jest 

nadejdzie ten dzień, unto i Juda i do 

mieszkańców Jerozolimy, 

{1:16} i do naszych królów i naszych książąt, a do naszych 

kapłanów i do naszych proroków i do naszych ojców: 



{1:17} dla zgrzeszyliśmy przed Panem, 

{1:18} nie posłuchał go i mieć nie nakłonili ku 

głosu Pana, naszego Boga, chodzić w 

przykazania, które on dał nam otwarcie: 

{1:19} od dzień, który Pan przyniósł naszych przodków 

z ziemi egipskiej, aż do dnia dzisiejszego obecny mamy 

był nieposłuszny unto Pana, naszego Boga i możemy mieć 
zostały 

zaniedbania w nie słysząc jego głos. 

{1:20} przeto zło łupane do nas i przekleństwo, 

co Pan wyznaczonych przez Mojżesza jego sługi w tym czasie 

on przyniósł naszych ojców z ziemi egipskiej, aby dać 

nas jest do ziemi, która floweth z mlekiem i miodem, jak jak to 

Zobacz ten dzień. 

{1:21} Niemniej możemy mieć nie nakłonili ku 

głosu Pana, naszego Boga, według aż wszystkie słowa 

proroków, których wysłał do nas: 

{1:22} ale każdy człowiek po wyobraźni jego 

własne niegodziwe serca, aby służyć obcych bogów i czynić zło 

na widok Pana Boga naszego. 



{2:1} w związku z tym Pan uczynił dobry jego słowo, które 

wypowiedział się przeciwko nam i przeciwko naszych sędziów, 

uznane za Izrael i przed nasi Królowie i książęta nasi 

i przed ludźmi z Izrael i Juda, 

{2:2}, aby przynieść nam wielkie plagi, takich jak nigdy nie 

zdarzyło się pod całym niebem, jak stało się w 

Jerozolima, zgodnie z rzeczy, które zostały napisane w 

prawo Mojżesza; 

{2,3}, że człowiek powinien jeść mięso z własnego syna, a 

mięso z własną córkę. 

{2:4} Ponadto on uwolnił im w poddaństwie 

do wszystkich królestw, które są okrągłe, o nas, jako 

hańba i spustoszenia wśród wszystkich ludzi wokół, 

gdzie Pan Bóg rozrzucił je. 

{2:5} w ten sposób rzucił, a nie wywyższony, ponieważ 

możemy zgrzeszyli przeciwko Pan, nasz Bóg i nie zostały 

posłuszny jego głos. 

{2:6} dla Pana Boga naszego appertaineth sprawiedliwości: 

ale do nas i do naszych ojców otworzyć wstyd, jak to było 

dzień. 



{2:7} dla wszystkich tych plag są zstąpi na nas, który 

Pan Bóg wymawiane przed nami 

{2:8} jeszcze nas nie modlił się przed Panem, że my 

Zamień może każdy z wyobraźni jego złych 

serca. 

{2:9} przeto Pan pilnowali nas na zło, i 

Pan Bóg przyniósł nam: Pan jest sprawiedliwy w 

wszystkie jego dzieła, które on nam nakazał. 

{2:10} jeszcze będziemy mieć nie nakłonili ku jego głos, chodzić 

w Dziesięć przykazań Pana, że Bóg postawił przed nami. 
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{2:11} a teraz, Panie, Boże Izraela, który przyniósł hast 

lud swój z ziemi Egiptu ręką możną, i 

Wysoka ramię i znaki i z cudów i z wielką 

moc i żeś dostał siebie nazwę, jak ukazuje ten dzień: 

{2:12} O Panie Boże nasz, zgrzeszyliśmy, zrobiliśmy 

bezbożnych, możemy mieć do czynienia niesprawiedliwie w 
Twoje obrzędów. 

{2:13} Niech twój gniew, odwrócić się od nas: jesteśmy tylko 
kilka 

po lewej stronie wśród pogan, gdzie żeś ty nas rozproszone. 



{2:14} usłyszeć nasze modlitwy, Panie, a nasze petycje i 

wybaw nas dla twego dobra i daj nam łaskę w oczach 

z nich, które doprowadziły nas od: 

{2:15} całej ziemi może wiedzieć, że Tyś Pan 

Nasz Bóg, bo Izrael i jego potomstwo jest wywoływana przez 
twego 

Nazwa. 

{2:16} O Panie, spójrz w dół od Twego świętego domu, i 

uważają nas: kłaniać twego ucha, Panie, wysłuchaj nas. 

{2:17} otworzyć oczy, a oto; za zmarłych, które są 

w mogiłach, w których dusze są pobierane z ich ciała, będzie 

dać do Pana nie chwalić ani sprawiedliwość: 

{2:18} ale dusza, która jest znacznie zirytowany, który idzie 

przygarbiony i słabe i oczy, które się nie powieść i głodny 

duszy, będzie Ci dać pochwały i sprawiedliwość, O Panie. 

{2:19} w związku z tym nie robimy w naszych skromnych 

błagania przed Tobą, O Panie Boże, dla 

sprawiedliwość ojców naszych i naszych królów. 

{2:20} dla posłałeś twego gniewu i oburzenia 

na nas żeś ty używany przez Twego sługi proroków, 



mówiąc: 

{2:21} tak mówi Pan, kłaniać ramiona do 

służyć króla Babilonu: tak zebyscie pozostaje w ziemi 

że dał ojcom waszym. 

{2:22}, ale jeśli wy nie usłyszą głos Pana, do 

służyć króla Babilonu, 

{2:23} spowoduje zaprzestanie się cytuje Judy, i 

z bez Jerozolimy, głos radości i Głos 

radość, głos Oblubieńca i Głos panny młodej: 

i cała Ziemia będzie spustoszony mieszkańców. 

{2:24} ale my nie byłby Rozsądźcie twego głosu, aby służyć 

król Babilonu: zatem uczyniłeś ty dobry 

słowa że ty spakest przez swego sługi proroków, 

a mianowicie, że kości naszych królów i kości naszych 

Ojcowie, należy wyjąć z ich miejsce. 

{2:25} i lo, oni rzucają na ciepło w ciągu dnia, 

i mrozu w nocy i zginęli w Wielkiej nędzy 

głód, miecz i zarazą. 

{2:26} i house, która jest wywoływana przez imię Twoje hast 

ty spustoszony, jak to widać ten dzień, dla 



niegodziwość dom Izraela i dom Juda. 

{2:27} Panie, nasz Boże, ty żeś zajmuje się nas po wszystkich 

Twoja dobroć i według wszystkich, że wielkie miłosierdzie 
Twoje, 

{2:28} jak ty spakest przez twemu słudze Mojżeszowi w dzień 

Kiedy ty polecenie go pisać z prawem przed 

dzieci Izraela, mówiąc: 

{2:29} jeśli wy nie usłyszy mój głos, na pewno bardzo wielki 

tłum zwrócił się do nielicznych wśród 

Narodów, gdzie będzie je punktowego. 

{2:30} bo wiedziałem, że nie słyszą mnie, bo to 

to ludzie stiffnecked: ale w ziemi ich captivities 

oni sami Pamiętaj. 

{2:31} i poznają, że ja jestem Pan, Bóg ich: dla mam 

da im serce i uszy do słuchania: 

{2:32} i będą mnie uwielbiać w krainie ich 

niewoli i myślę, że na moje imię, 

{2:33} i powrót z ich sztywność karku i z ich 

niecne uczynki: bo one Pamiętaj, sposób ich 

ojców, który zgrzeszył przed Panem. 



{2:34} i przyniesie je ponownie do ziemi, którą 

obiecał z przysięgą ich ojcom, Abraham, Izaak, 

i Jakuba i one się panów to: i będzie zwiększyć 

je, a one nie być zmniejszone. 

{2:35} i sprawię, że wieczne przymierze z 

im się ich Bogiem, a oni będą moim ludem: i 

będzie nie więcej jazdy mój lud Izraela, z ziemi że 

dałeś im. 

{3:1} Panie wszechmocny, Bóg Izraela, dusza w bólu 

niespokojnych duchem, woła do Ciebie. 

{3:2} Słuchaj, Panie, i miłosierdzie; AR: Tyś jest miłosierny: 

i miejcie litość na nas, ponieważ zgrzeszyliśmy przed Tobą. 

{3:3} dla ty endurest na wieki, i my zginął zupełnie. 

{3, 4} Panie Wszechmogący, ty, Bóg Izraela, usłyszeć teraz 

modlitwy, martwe Izraelitów i ich dzieci, które 

zgrzeszyli przed Tobą i nie nakłonili aż głos 

z Tobą ich Boga: za które powodują te plagi cleave 

do nas. 

Zapamiętaj {3:5} nie dla nieprawości naszych przodków: ale 

Myślę, że na Twoją moc i imię Twoje teraz w tej chwili. 



{3:6} dla tyś Pan, nasz Bóg i Tobie, O Panie, 

będziemy chwalić. 

{3:7} i dla tej przyczyny ty żeś umieścić Twoje obawy naszych 

serca, intencji, że powinniśmy nazywać imię Twoje, i 

przesławny w naszej niewoli: dla mamy o nazwie na myśl 
wszystkie 

nieprawości naszych przodków, który zgrzeszył przed Tobą. 

{3:8}: Oto my są jeszcze tego dnia w naszej niewoli, gdzie 

ty żeś nas, rozrzucone na wyrzut i przekleństwem i być 

z zastrzeżeniem płatności, w zależności od wszystkie 
nieprawości naszych 

ojców, który odszedł od Pana Boga naszego. 

Usłyszeć {3:9}, Izrael, przykazania życia: dać do ucha 

zrozumieć mądrość. 

{3:10} jak happeneth to Izrael, że Tyś w Twoje 

Wrogowie ziemi, że Tyś woskowa starego w dziwnym kraju, 

że ty jesteś skalane z martwych, 

{3:11} że ty jesteś liczone z nimi, przejdź w dół do 

Grób? 

Page 637 Baruch 

{3:12} ty żeś opuścił fontanna mądrości. 



{3:13} Jeśli ty gdy chodził drodze Boga, ty 

Oto ustanawiam masz mieszkał w pokoju na wieki. 

{3:14} dowiedzieć się, gdzie jest mądrość, gdzie jest siła, gdzie 

jest zrozumienie; żeś abyś również wiedzieć, gdzie jest 

Długość dni i życia, gdzie jest światło oczu, i 

pokoju. 

{3:15} kto znalazł się jej miejsce? lub kto ma przyjść 

do jej skarby? 

{3:16} gdzie są książąt pogan, stają się, i 

takich jak rządził bestii na ziemi; 

{3,17} one, które miały ich rozrywką z ptactwo z 

powietrza i którzy hoarded srebra i złota, w którym mężczyźni 

zaufania i wykonane bez końca ich uzyskania? 

{3:18} dla one, które uczynił w srebro i tak było 

uważać, i których prace są niepodlegające wyszukiwaniu, 

{3:19} są zniknął i poszedł w dół aż do grobu, 

i inni są opracowywane w ich steads. 

{3:20} młodych mężczyzn widziałem światła i mieszkał na 

ziemi: ale sposób wiedzy oni nie poznali, 

{3:21} rozumieć ich ścieżki, ani chwycił 



to: ich dzieci były daleko od w ten sposób. 

{3:22} to kto nie słyszał o w Chanaan, ani Bóg 

to było widać w Theman. 

{3:23} the Agarenes, że poszukiwanie mądrości na ziemi, 

kupcy z Meran i Theman, autorzy bajek, 

i wyszukiwarki spośród zrozumienia; żaden z tych 

znany sposób mądrości, pamiętam jej ścieżki. 

{3:24} O Izrael, jak wielkie jest domem Bożym! i jak 

duży jest miejsce jego posiadaniu! 

{3:25} Świetne, i nie ma końca; wysoki i niemierzalne. 

{3:26} były znane od początku, giants 

było tak wielkiego wzrostu, a więc informatyki w wojnie. 

{3:27} tych, czy Pan nie wybrać, nie dał mu 

sposób wiedzy im: 

{3:28}, ale zostały zniszczone, ponieważ miał nie 

mądrości i zginęło przez własną głupotę. 

{3:29} kto hath poszła w górę do nieba i wziąć ją, i 

sprowadzić ją z chmur? 

{3:30} kto hath poszedł nad morze i znalazł ją, i 

przyniesie jej Czyste złoto? 



{3:31} żaden człowiek nie zna jej sposób, ani nie sadzi jej ścieżki. 

{3:32} ale wszechwiedzący zna jej, i 

znalazł jej wyjście z jego zrozumieniem: on, że przygotowane 

ziemi na wieki napełnił go z czworonogich zwierząt: 

{3:33}, abyśmy dalej, światło i to idzie, to nazywa 

ponownie i to obeyeth mu ze strachu. 

{3:34} gwiazdy w ich zegarki i cieszyli się: 

Kiedy on nazywa je, mówią, tutaj możemy być; i tak z 

radość one światła mu wyniosłą, która przyniosła im. 

{3:35} to jest nasz Bóg i nie ma żaden inny być 

stanowiły w od w porównaniu z nim 

{3:36} on znalazł aż z wiedzy, oraz 

dał go słudze Jakubowi i Izraelowi jego 

ukochanego. 

{3:37} potem zrobił mu pokażę się na ziemi, i 

rozmawiał z ludźmi. 

{4:1} to Księga przykazań Bożych, i 

prawo, które trwa na wieki: wszystkie one, które utrzymują go 
ma 

się do życia; ale takich jak urlop to umrze. 



{4:2} kolei Tobie, Jakubie, a take hold to: chodzić w 

obecność światła, żeś abyś był 

oświetlony. 

{4:3} dać nie Twoje zaszczyt innego, ani rzeczy, które 

są opłacalne Tobie dziwny naród. 

{4:4} O Izraelu, szczęśliwy jesteśmy: dla rzeczy, które są miłe 

do Boga są zgłosili się do nas. 

{4, 5} być dobrej myśli, ludu mój, pomnik Izraela. 

{4:6} ye były sprzedawane do narodów, nie dla [swoje] 

zniszczenie: ale ponieważ Bóg zebyscie przeniesiony do gniewu, 
byście byli 

poznawszy wrogów. 

{4:7} dla ye sprowokowany mu, że sprawiło, że poświęcając 

do diabłów, a nie do Boga. 

{4:8} ye zapomnieli wieczne Boga, który przyniósł 

Możesz się; i wy mają żal Jerozolimy, która opiekowała się 
Ciebie. 

{4:9} dla kiedy zobaczyła gniew Boga przychodzi na 

powiedziała, wysłuchaj, O wy, którzy mieszkacie o Sion: Bóg 

wprowadził mię na mnie wielki smutek; 

{4:10} bo widziałem niewoli moich synów i córki, 



która wieczne przyniósł im. 

{4:11} z radością czy mogę karmić je; ale wysłali je 

z płaczu i żałoby. 

{4:12} niech żaden człowiek nie cieszcie się nade mną, wdowa, i 

opuścił wielu, którzy za grzechy moje dzieci zostaję 

opuszczony; bo odszedł od prawa Bożego. 

{4:13} wiedział, nie jego statut, ani nie chodził w sposób 

z jego przykazań ani kroczyli w ścieżkach dyscypliny w 

jego sprawiedliwość. 

{4:14} niech że mieszkać o Sion przyjść, i 

Pamiętajcie o niewoli moich synów i córek, które 

Wieczne wprowadził mię na nich. 

{4:15} dla Bóg przyniósł naród na nich z daleka, 

bezwstydna narodu i z dziwnym języku, który nie 

szanowany staruszek, ani żal dziecko. 

{4:16} te mają ponieść Drodzy ukochane dzieci 

wdowa, i po lewej stronie, jej, że była sama, opuszczona bez 

córki. 
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{4:17} ale co może Ci pomóc? 



{4:18} dla on, który przyniósł te plagi na was będzie 

dostarczyć Ci z rąk wrogów. 

{4:19} iść swoją drogą, O moje dzieci, iść swoją drogą: dla mam 

Jestem lewo pustynię. 

{4:20} odkładać Odzież pokoju i umieścić na 

mnie worze moja modlitwa: będę płakać 

Everlasting w moich dni. 

{4:21} być dobrej myśli, O moje dzieci, wołamy: 

Pana, a on dostarczy Ci z mocy i ręka 

wrogów. 

{4:22} na Moja nadzieja jest w wieczności, który zbawił 

Możesz; i radość przyszło do mnie od onego Świętego, 
ponieważ 

miłosierdzia, która wkrótce przyjdzie wam z 

Everlasting naszego Zbawiciela. 

{4:23} dla wysłałem Ci z jęcząc i płacząc: ale 

Bóg daje mi ponownie z radością i zadowoleniem dla 

kiedykolwiek. 

{4:24} jak jak teraz sąsiedzi Sion widziałem Twój 

niewoli: tak oni ujrzą niedługo wasze zbawienie od naszych 



Boga, która przyjdzie na was z wielką chwałę i 

jasność wieczne. 

{4:25} moje dzieci cierpią cierpliwie gniew, który jest 

zstąpi na was od Boga: dla Twojego wroga bowiem 
prześladowali 

Tobie; ale wkrótce ty będziesz zobaczyć jego zniszczenia, a 
będziesz 

bieżnik na jego szyi. 

{4:26} mój delikatny Ci poszły szorstki sposób i były 

zabrane jak stado złapać wrogów. 

{4:27} być dobry komfort, O moje dzieci i wołamy: 

Bóg: dla ye musi pamiętać go, który przyniósł te 

rzeczy na was. 

{4:28} dla jak to było zdanie do błądzą od Boga: tak, 

zwracane, szukać mu dziesięć razy więcej. 

{4:29} dla on, który wprowadził mię te plagi na was 

członkowskie przynoszą wieczną radość z Twojego zbawienia. 

{4:30} wziąć dobre serce, Jeruzalem: dla on, że dał 

Tobie tą nazwą Cię pocieszać. 

{4:31} biedni są Ci, którzy cię dotknął i cieszyli się 

na Twój upadek. 



{4:32} nieszczęśliwy to miasta, które Twoje dzieci serwowane: 

nieszczęśliwy jest ona, która otrzymała synowie. 

{4:33} dla jak ona ucieszyli się z twego ruiny i ucieszył się z 
twego 

wchodzą: tak ona jest zasmucony przez jej własny spustoszenia. 

{4:34} dla będzie zabrać radość jej wielki 

mnogość i jej duma obraca się w żałobie. 

{4:35} dla ognia zstąpi na nią od wieków, 

długo, aby wytrzymać; i ona jest zamieszkana diabłów dla 

wielki czas. 

{4:36} Jeruzalem, wygląd o Tobie na wschód, i 

Oto radość, który przychodzi do Ciebie od Boga. 
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