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Cartea lui Baruh 

{1:1} şi acestea sunt cuvintele de carte, care Baruch 

fiul lui Nerias, fiul lui Maasias, fiul lui Sedecias, 

fiul lui Asadias, fiul lui Chelcias, a scris in Babilon, 

{1:2} în al cincilea an, şi în a şaptea zi de 

lună, ce moment când Haldeii au Ierusalimului, şi 

ars-o cu foc. 

{1:3} şi Baruch a citit cuvintele de această carte în 

Audierea Iehonia fiul lui Joachim împăratul lui Iuda, şi în 

urechile tuturor oamenilor care au venit să aud de carte, 

{1:4} în auz al nobililor şi al regelui 

fiii, şi în auzul bătrânilor şi a tuturor oamenilor, 

la cel mai mic la cel mai înalt, chiar de toate acestea care a 
locuit 

la Babilon de Râul Sud. 

{1:5} după care au plâns, a postit şi s-a rugat înainte de 

Domnul. 



{1:6} au făcut, de asemenea, o colecţie de bani conform 

fiecare om de putere: 

{1:7} si au trimis-o la Ierusalim lui Joachim ridicate 

preot, fiul lui Chelcias, fiul de Salom, şi preoţi, 

şi pentru toţi cei care au fost găsite cu el la 

Ierusalim, 

{1:8} în acelaşi timp când el primite aparatele de 

Casa Domnului, care s-au efectuat din templu, la 

întoarce-le în teren Iuda, a zecea zi a lunii 

Horatiu, şi anume, argint navelor, care Sedecias fiul lui 

Regele Iosia Jada a făcut, 

{1:9} după acea Nabuchodonosor regele Babilonului a avut 

dus Iehonia, şi căpeteniile şi captivi, 

şi viteji, şi oamenii din teren, din 

Ierusalim, şi le-a adus la Babilon. 

{1:10} și au spus, Iată, am trimis bani la 

Cumpara-vă de jertfe arse, şi jertfele de păcat, şi tămâie, şi 

Pregătiţi mană, şi de a oferi pe altarul Domnului nostru 

Dumnezeu; 



{1:11} şi se roagă pentru durata de viaţă a Nabuchodonosor 
regele 

Babilon, şi pentru viaţa de Balthasar fiului său, că lor de zile 

poate fi pe pământ ca zilele cerului: 

{1:12} şi Domnul va da-ne putere, şi de a uşura noastre 

ochii, şi am trăi sub umbra 

Nabuchodonosor regele Babilonului, şi sub umbra 

Balthasar fiului său, iar noi le se servesc mai multe zile, şi 

găsi favoarea în ochii lor. 

{1:13} se roage pentru noi, de asemenea, Domnul Dumnezeul 
nostru, pentru noi 

am păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului nostru; şi la 
această zi 

furia Domnului şi mânia lui nu este apelat la noi. 

{1:14} şi voi trebuie să citiţi această carte pe care am trimis 

vouă, să facă mărturisirea în casa Domnului, asupra 

sărbători şi zile solemne. 

{1:15} şi veţi spune, pentru Domnul Dumnezeul nostru cuvine 

dreptatea, dar ne confuzie de feţe, aşa cum este 

să se întâmple în această zi, le lui Iuda, şi să 

locuitorii din Ierusalim, 



{1:16} şi împăraţii noştri, şi a prinţilor noştri şi a noastră 

preoţii, şi la profeţii noştri, şi faţă de părinţii noştri: 

{1:17} pentru am păcătuit înaintea Domnului, 

{1:18} nu a ascultat-l, şi nu au hearkened la 

glasul Domnului Dumnezeului nostru, să meargă în 

porunci care ne-a dat în mod deschis: 

{1:19} din ziua în care Domnul a adus strămoşii noştri 

din ţara Egiptului, la această ziua de azi, avem 

fost neascultatori unto Domnul Dumnezeul nostru, şi am fost 

neglijent în nu auzim vocea lui. 

{1:20} aceea relele despicat ne şi blestemul, 

care Domnul desemnat de Moise robul lui în momentul 

că el a scos părinţii noştri din ţara Egiptului, pentru a da 

ne este un teren pe care floweth cu lapte şi miere, cum ar fi ca 
acesta să 

vedea în această zi. 

{1:21} dar noi nu au hearkened la 

glasul Domnului Dumnezeului nostru, după toate cuvintele 

proorocii, care ne-a trimis: 

{1:22}, dar fiecare om urmat imaginaţia lui 



propria inima rea, a servi dumnezeii străini şi de a face rău 

înaintea Domnului Dumnezeului nostru. 

{2:1} de aceea Domnul l-a făcut bine său cuvânt, care 

a pronunţat împotriva noastră și împotriva noastră judecătorii 
care 

judecaţi Israelul, şi împotriva împăraţii noştri, şi împotriva 
noastră prinţi, 

şi împotriva oamenilor lui Israel şi Iuda, 

{2:2} pentru a aduce peste noi urgiile mare, cum ar fi niciodată 

s-a întâmplat sub cerul întreg, aşa cum s-a trece în 

Ierusalim, în funcţie de lucrurile pe care s-au scris în 

Legea lui Moise; 

{2:3} că un om ar trebui să mănânce carne de fiul său, şi 

carne de propria fiica. 

{2:4} mai mult el a emis acestea să fie în supunere 

în toate regatele care sunt rotunde despre noi, să fie ca o 

reproş şi pustiirea printre cei rotunde despre, 

în cazul în care Domnul a risipit le. 

{2:5} astfel am fost aruncat jos, şi nu exaltat, deoarece 

am păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului nostru, şi nu au 
fost 



ascultător unto vocea lui. 

{2:6} Domnului Dumnezeului nostru appertaineth dreptate: 

dar ne şi părinţilor noştri deschide ruşine, ca aceasta incercare 

Ziua. 

{2:7} pentru toate aceste urgii au venit asupra noastră, care 

Domnul l-a pronunţat împotriva noastră 

{2:8} încă ne-au rugat nu înaintea Domnului, că noi 

s-ar putea transforma fiecare unul din imaginaţia lui cei răi 

inima. 

{2:9} aceea Domnul a privit peste noi pentru rău, şi 

Domnul l-a adus la noi: căci Domnul este drept în 

toate lucrările sale, care el ne-a poruncit. 

{2:10} dar noi nu au hearkened la vocea sa, să meargă 

în poruncile Domnului, ca el n-are puse în faţa noastră. 
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{2:11} şi acum, Doamne Dumnezeul lui Israel, că m-ai adus 

poporul tău din ţara Egiptului cu mână tare, şi 

braţul ridicat, cu semne, şi cu minuni şi cu mare 

de putere, şi pe tine însuţi ai ajuns un nume, ca incercare în 
această zi: 



{2:12}, Doamne Dumnezeul nostru, am păcătuit, am făcut 

nelegiuiţi, ne-au ocupat unrighteously în toate ordonanţele tău. 

{2:13} să-ţi mânia întoarce de la noi: pentru noi sunt doar 
câteva 

stânga printre neamuri, în cazul în care tu m-ai risipit noi. 

{2:14} auzi rugăciunile noastre, Doamne, şi cererile noastre, şi 

izbăveşte-ne de dragul tău, şi să ne dea favoare în ochii 

dintre ei care ne-au dus departe: 

{2:15} că tot pământul poate ştiu că tu eşti Domnul 

Dumnezeul nostru, pentru că Israel si pe urmasii lui este numit 
de către tale 

nume. 

{2:16}, Doamne, te uiţi în jos la Casa tău Sfânt, şi 

ia în considerare noi: apleca urechea ta, Doamne, să ne auzi. 

{2:17} deschide ochii tăi, şi Iată; pentru cei morti care sunt 

în morminte, ale căror suflete sunt luate de la corpurile lor, va 

da Domnului nici lauda, nici dreptate: 

{2:18} dar sufletul care este foarte contrariat, care merge 

gheboşat şi slab, şi ochii care nu reuşesc, şi foame 

suflet, voi da laudă şi dreptatea, Doamne. 

{2:19}, prin urmare, noi nu facem nostru umil 



implorare înainte de tine, O Doamne Dumnezeul nostru, pentru 

dreptatea părinţilor noştri, şi regilor noştri. 

{2:20} pentru tu m-ai trimis out tău mânie şi indignare 

la noi, ca tu m-ai vorbit de robii tăi prorocii, 

zicând: 

{2:21} Aşa vorbeşte Domnul, pleca umerii tai pentru a 

servi regele Babilonului: Deci voi rămâne în ţara 

că m-am dat părinţilor dumneavoastră. 

{2:22} dar daca voi nu va auzi glasul Domnului, la 

servi regele Babilonului, 

{2:23} I va provoca să înceteze din citează lui Iuda, şi 

la fără Ierusalim, vocea de voie buna, şi vocea lui 

bucurie, vocea mirelui şi vocea de mireasa: 

şi toată ţara va fi pustiită de locuitori. 

{2:24}, dar noi nu ar asculta la vocea ta, pentru a servi 

Regele Babilonului: prin urmare, l-ai made bun 

cuvinte ca să spui de robii tăi prorocii, 

şi anume, că oasele regilor noştri şi oasele noastre 

părinţii, ar trebui să fie scoase din locul lor. 

{2:25} şi, Iată, ei sunt aruncaţi la căldură de zi, 



şi la îngheţuri de noapte, şi au murit în mare mizerii 

de foamete, de sabie, şi de ciumă. 

{2:26} si casa care este numit de către numele tău ai 

ai pus deşeuri, deoarece este de a fi văzut în această zi, pentru 

răutatea din casa lui Israel şi casa lui Iuda. 

{2:27}, Doamne Dumnezeul nostru, tu m-ai ocupat cu noi după 
toate 

bunătatea ta, şi în conformitate cu toate că mare mila ta, 

{2:28} ca tu spui de robul tau Moise în a doua zi 

Când tu comanda-l să scrie drept înainte 

copiii lui Israel, zicând: 

{2:29}, în cazul în care voi nu va asculta vocea mea, cu siguranţă 
acest foarte mare 

mulţimea se va preface într-un număr mic dintre 

Naţiunilor, unde eu va le împrăştie. 

{2:30} pentru am ştiut că ei nu ar auzi-mă, pentru că ea 

este un popor de stiffnecked: dar în ţara lor robii 

ei sunt amintiţi-vă ei înşişi. 

{2:31} şi vor cunoaşte că eu sunt Domnul, Dumnezeul lor: 
pentru că 

le voi da o inimă şi urechi să audă: 



{2:32} şi ei se laudă-mă în ţara lor 

captivitate, şi cred că la numele meu, 

{2:33} şi a reveni la lor torticolis şi de la lor 

Wicked fapte: pentru ei sunt amintiţi-vă calea lor 

părinţi, care au păcătuit înaintea Domnului. 

{2:34} si am va aduce din nou în ţara care am 

a promis cu un jurământ părinţilor lor, Avraam, Isaac, 

şi Iacov, şi ei trebuie să fie domnilor de ea: si eu va creşte 

ei, şi ei nu va fi diminuat. 

{2:35} si va face un legământ veşnic cu 

ei să fie Dumnezeul lor, şi ei vor fi poporul meu: si eu 

va nici o unitate mai mult poporul meu Israel din ţara pe care 
am 

le-am dat. 

{3:1} O Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel, sufletul în 
suferinţă 

spiritul tulburat, crieth ţie. 

{3:2} Ascultaţi, O, Doamne, şi miluieşte; ar, tu eşti milostiv: 

şi avea mila asupra noastră, pentru că am păcătuit înaintea ta. 

{3:3} pentru tu endurest pentru totdeauna, şi vom pieri cu 
totul. 



{3:4} Doamne Atotputernic, tu, Dumnezeul lui Israel, auzi acum 

rugăciunile israeliţilor mort, şi copiilor lor, care 

am păcătuit înaintea ta, şi nu hearkened la vocea 

de tine Dumnezeul lor: pentru care cauzează aceste urgii 
Despica 

ni. 

Amintiţi-vă {3:5} nu nelegiuirile strămoşii noştri: dar 

Gândiţi-vă asupra puterii tale şi numele tău acum în acest 
moment. 

{3:6} Căci tu eşti Domnul Dumnezeul nostru, şi ţie, Doamne, 

va putem lauda. 

{3:7} şi din această cauză tu m-ai pus frica ta nostru 

inimile, în intenţie, care ar trebui să chemăm pe numele tău, şi 

lăuda în captivitate nostru: de ne-au numit minte toate 

nelegiuirea de strămoşii noştri, care au păcătuit înaintea ta. 

{3:8}: Iată, ne sunt încă aceasta zi în captivitate noastre, în cazul 
în care 

tu m-ai risipit noi, pentru o ocară şi un blestem, şi să fie 

sub rezerva plăţi, în conformitate cu toate nelegiuirile noastre 

părinţii, care a plecat la Domnul Dumnezeul nostru. 

{3:9} auzi, Israel, poruncile vieţii: da ureche 



înţelege înţelepciunea. 

{3:10} happeneth cum este Israel, care eşti în ta 

duşmani terenuri, că tu eşti nimicim vechi într-o ţară ciudată, 

că tu eşti spurcat cu morţi, 

{3:11}, că tu eşti socotit cu ei că merge în jos în 

mormânt? 
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{3:12} tu m-ai parasit fantana de înţelepciune. 

{3:13} pentru dacă tu n a umblat în calea lui Dumnezeu, tu 

spre au locuit în pace pentru totdeauna. 

{3:14} afla unde este înţelepciune, în cazul în care este puterea, 
în cazul în care 

este înţelegerea; ca să poţi să ştii, de asemenea, în cazul în care 
este 

lungime de zile, şi de viaţă, în cazul în care este lumina ochilor, 
şi 

pace. 

{3:15} care l-a aflat locul ei? sau cine a venit 

în ei comori? 

{3:16} unde sunt prinţi păgâne deveni, şi 

cum ar fi domnit fiarele de pe pământ; 



{3:17} ei care a avut lor amuzament cu păsările de curte de 

aer, şi cei ce tezaurizate de argint şi aur, în care bărbaţi 

încredere, şi a făcut nici un scop de a obţine lor? 

{3:18} pentru care forjat în argint, şi aşa 

atent, şi ale căror lucrări sunt nepătrunse, 

{3:19} acestea sunt dispărut şi a plecat în jos până la mormânt, 

şi alţii au venit în steads lor. 

{3:20} tineri au văzut lumina, şi a locuit 

pământ:, dar modul de cunoaşterea ei nu știe 

{3:21} nici înţeles căi ale acestora, nici pus mâna de 

ea: copiii lor au fost departe de acest fel. 

{3:22} acesta nu a fost auzit de în Chanaan, nici n-are 

a fost văzut în rosca. 

{3:23} Agarenes, care căuta înţelepciune pe pământ, 

Comercianti de Meran şi de rosca, autorii de fabule, 

şi caută din înţelegerea; nici unul dintre acestea au 

cunoscut calea înţelepciunii, sau Amintiţi-vă ei căi. 

{3:24} Israele, cât de mare este casa lui Dumnezeu! şi cum 

mare este locul de posesia lui! 



{3:25} mare, şi fiindcă nici unul termina; mare, şi 
incomensurabile. 

{3:26} au fost giganţi celebru de la început, 

care erau de statură atât de mare, şi atât de expert în război. 

{3:27} cei ai alege nu Domnul, nici nu i-a dat el 

mod de cunoştinţe le: 

{3:28}, dar acestea au fost distruse, pentru că ei nu a avut nici 

înţelepciune, şi au pierit prin prostia lor. 

{3:29} el plecat în cer, şi ei, ia şi 

Adus-o din nori? 

{3:30} el plecat peste mare şi găsit-o, şi 

va aduce-o pentru aur pur? 

{3:31} nici un om nu ştie drumul ei, nici nu se gândeşte la din 
calea ei. 

{3:32} dar cel care ştie toate lucrurile ştie ea, şi 

căci ei aflat cu înţelegerea lui: el care a pregătit 

Pamant pentru totdeauna l-a umplut-o cu fiare fourfooted: 

{3:33} ce urască mai departe lumina, şi merge, dacă acesta 

din nou, şi -l-a obeyeth cu frica. 

{3:34} stele stralucea în ceasurile lor, şi se bucurau: 

atunci când el le, dacă ei spun, aici am fi; şi aşa este şi cu 



veselie au arătat lumina a Aceluia, care le-a făcut. 

{3:35} acesta este Dumnezeul nostru, şi nu sunt nici alte fi 

reprezentat de comparaţie de el 

{3:36} el a aflat tot drumul de cunoştinţe, şi 

l-a dat robul lui Iacov, şi Israel lui 

iubit. 

{3:37} după aceea a făcut arăta el însuşi pe pământ, şi 

conversat cu bărbaţi. 

{4:1} este cartea de poruncile lui Dumnezeu, şi 

Legea care în veac: toţi cei ce-l păstraţi se 

vin la viaţă; dar, cum ar fi concediu va muri. 

{4:2} turn tine, oana Iacov, şi ia rost de ea: mers pe jos în 

prezenţa de lumină, ca să poţi să fi 

iluminate. 

{4:3} da nu onoarea ta la altul, nici lucrurile care 

sunt profitabile ţie a unei naţiuni ciudat. 

{4:4} Israele, fericit suntem noi: pentru lucruri care sunt plăcut 

lui Dumnezeu sunt făcute cunoscute la noi. 

{4:5} fi bine dispus, poporul meu, Memorialul lui Israel. 

{4:6} voi au fost vândute către naţiunile, nu pentru [ta] 



distrugerea: dar pentru că voi s-a mutat Dumnezeu să mânie, 
voi au fost 

emis unto duşmani. 

{4:7} pentru voi a provocat celui ce te-a făcut prin sacrificarea 

draci, şi nu la Dumnezeu. 

{4:8} voi fi uitat Dumnezeu veşnic, care a adus 

tu şi voi fi întristat Ierusalim, că ai alăptat. 

{4:9} pentru atunci când a văzut mânia lui Dumnezeu vine pe 

a spus ea, ascultaţi, O voi care locui despre Sion: Dumnezeu 

a adus la mine mare doliu; 

{4:10} pentru am vazut captivitate a mea fii şi fiice, 

care veşnică a adus asupra lor. 

{4:11} cu bucurie te hrănesc ei; dar le-a trimis departe 

cu plînsul şi doliu. 

{4:12} să nici un om bucura peste mine, o văduvă, şi 

părăsit de mulţi, care, pentru pacatele copiilor mei, am rămas 

pustiu; pentru că au plecat de la Legea lui Dumnezeu. 

{4:13} au ştiut nu statutul său, nici nu a intrat în moduri 

de poruncile lui, nici trod căi de disciplină în 

dreptatea lui. 



{4:14} lasa că locuiesc despre vin Sion, şi 

Amintiţi-vă voi captivitate a mea fiii şi fiicele, care 

Veşnică a adus asupra lor. 

{4:15} pentru el l-a adus un neam asupra lor de departe, o 

neam fără ruşine, şi de o limba ciudata, care nici 

respectat bătrân, nici copil compatimit. 

{4:16} acestea au dus dragi iubit de copii 

văduvă, şi stânga ei, care singur a fost pustie fără 

fiice. 
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{4:17} dar ce vă pot ajuta? 

{4:18} pentru el care a adus aceste urgii peste voi va 

dă-te la mâinile de duşmani. 

{4:19} merge drumul tau, O copiii mei, -ţi de drum: i 

am rămas pustiu. 

{4:20} am pus off hainele de pace, şi pune la 

Eu sac Rugăciunea mea: Eu va plânge la 

Eternul în zilele mele. 

{4:21} fi bine dispus, O copiii mei, striga 

Domnul, şi el vă va elibera de putere şi mână de 



duşmani. 

{4:22} pentru speranţa mea este în veşnică, că el va mântui 

tu; şi bucurie este veniţi la mine la cel de Sfânt, pentru că 

de mila care în curând va veni la voi la 

Eternul Mântuitorului nostru. 

{4:23} pentru te-am trimis cu doliu şi plângând: dar 

Dumnezeu vă va da-mi din nou cu bucurie şi veselie pentru 

vreodată. 

{4:24} ca acum au vazut vecinii Sion dumneavoastră 

captivitate: Deci se va vedea la scurt timp mântuirea la nostru 

Dumnezeu care va veni peste tine cu mare slavă, şi 

luminozitatea de veşnică. 

{4:25} copiii mei, suferi cu răbdare mânia care este 

vin peste voi la Dumnezeu: pentru duşmanul tău l-a persecutat 

tine; dar la scurt timp tu vei vedea distrugerea lui, şi vei 

benzii de rulare pe grumazul lui. 

{4:26} meu cele delicate au plecat dur moduri, şi au fost 

luat ca un stol prins de duşmani. 

{4:27} fi de confort bun, O copiii mei, si striga lui 



Dumnezeu: pentru voi trebuie să fie amintit celui ce a adus 
acestea 

lucruri de la tine. 

{4:28} pentru ca ea a fost mintea ta pentru a merge un drum 
greşit la Dumnezeu: da, 

sunt restituite, caută-l de zece ori mai mult. 

{4:29} pentru cel ce a adus aceste urgii peste tine 

trebuie să vă aduc cu mântuirea o bucurie veşnică. 

{4:30} ia o inima buna, O Ierusalim: pentru cel care a dat 

tine acest nume va confort tine. 

{4:31} mizerabil sunt cei ce atins de tine, și se bucurau 

la căderea ta. 

{4:32} mizerabil sunt oraşe care copiii tăi servit: 

mizerabil este ea care a primit fiii tăi. 

{4:33} pentru ca ea s-a bucurat la ruina tale, şi a fost bucuros al 
tău 

toamna: Deci ea este întristată pentru ei pustiirii. 

{4:34} pentru voi lua departe bucurie ei mare 

mulţimea, şi mândria ei se va preface în doliu. 

{4:35} pentru incendiu va veni peste ei din veşnicie, 

mult timp a îndura; şi ea va fi locuite de draci, pentru o 



mare de timp. 

{4:36} O Ierusalim, aspect despre tine spre est, şi 

Iată că bucuria care vine ţie de la Dumnezeu. 
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