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Baruch 

Baruch kitabında 

{1:1} ve bunlar kitap, hangi Baruch sözleri 

Nerias, Maasias, Sedecias oğlu oğlu oğlu, 

Asadias, Chelcias, oğlu oğlu Babylon'da yazdı, 

{1:2} beşinci ve yedinci gün 

ay, ne zaman Keldaneler Kudüs, götürdüğünde ve 

Ateşle yaktı. 

{1:3} ve Baruch bu kitapta kelime okudun mu 

işitme getirdi Joachim Kral Juda, bir de oğlu 

kitap dinlemeye geldim tüm insanların kulaklarına, 

{1:4} ve asiller ve Kral'ın işitme 

oğulları ve büyükleri ve tüm insanların işitme 

En düşükten en yüksek, hatta hepsi bu yaşadı Allah'a 

Nehrin Sud Babylon'da. 

{1:5} bunun üzerine ağladı, Oruç ve önce dua 

Lord. 



{1:6} onlar da para göre topluluğu yaptı 

her erkeğin gücü: 

{1:7} ve bu yüksek Joachim onto Kudüs'e gönderdiler 

Rahip, Chelcias, Salom ve rahipler için oğlu oğlu, 

ve ona olan tüm insanlara bulundu 

Kudüs, 

O gemilerin alındığında aynı zamanda {1:8} 

Tapınağın dışında için yapılmıştır Tanrı, evinde 

Ayın onuncu günü Juda arazi geri 

Sivan, yani, gümüş kaplar, hangi Sedecias oğlu 

Jada kralı ı yapmıştı, 

{1:9} sonra o Nabuchodonosor Babil Kralı 

küçük bir getirdi ve Prens ve esirleri, 

ve güçlü erkekler ve arazi, insanlar üzerinden 

Kudüs, Babylon getirdik. 

{1:10} ve dediler ki, hani, size para gönderdik 

burnt arz ve günah teklifleri ve tütsü, satın almak ve 

Siz kudret helvası hazırlamak ve sunmak Tanrı sunak bizim 

Tanrı; 

{1:11} ve Nabuchodonosor kralı yaşam için dua 



Babylon ve Balthasar oğlu, yaşam için bu onların gün 

yeryüzünde cennet gün olabilir: 

{1:12} ve Tanrı bize güç verin ve hafifletmek bizim 

gözleri ve altında belgili tanımlık saye-yaşamak zorundadır 

Nabuchodonosor Kral Babylon ve gölgesi altında 

Balthasar oğlu ve birçok gün, hizmet ve 

iyilik onların görünürde bulmak. 

{1:13} bizim için de Lord bizim, bizim için dua 

Lord Tanrı'mızın karşı suç işlemiş; ve bu gün 

Tanrı ve O'nun gazabı of Fury bizden etkinleştirilmemiş. 

{1:14} ve siz hangi biz bu kitap okunur 

size, üzerine Lord, evde günah çıkarmaya 

Şenlikleri ve ciddi gün. 

{1:15} ve siz diyelim, bizim Tanrı Tanrı'ındır 

doğruluk, ama bize şöyle yüzleri olarak karışıklık 

Bu gün, onlara Juda ve için vuku 

Kudüs'ün nüfusu, 

{1:16} ve bizim krallar ve bizim prensler ve için bizim 

rahipler ve bizim peygamberler ve babalarımız için: 

{1:17} Lord önce işledim 



{1:18} ve ona karşı gelip şöyle hearkened değil 

Lord yürümek bizim Tanrı ses 

Bize açıkça verdiği emir: 

{1:19} atalarımız Tanrı getirdi günden beri 

Bu günümüze onto Mısır arazi dışında biz var 

Bizim Tanrı ve Tanrı asi oldu 

ihmalkar sesini duymuyor. 

{1:20} kötülükler bize ve lanet i ciddi sanïrïm 

hangi Tanrı tarafından Musa'ya uşağı zaman atandı 

o vermek için Mısır dışında babalarımız getirdi 

süt ve bal, gibi gibi floweth bir arazi bize etmektir 

Bu gün görüyorum. 

{1:21} yine de biz değil Allah'a hearkened 

Lord tüm kelimeler göre bizim Tanrı'nın sesi 

Kime bize gönderdiği peygamberler: 

{1:22} ama her erkek hayal onun takip 

kendi kötü kalp, garip tanrılara hizmet ve kötülük yapmak 

Lord bizim Tanrı katında. 

{2:1} Bu nedenle Tanrı yapılan iyi onun kelime, hangi 

o bize karşı ve bizim hakimler karşı belirgin bu 



İsrail, karar ve bizim krallar ve karşı bizim Prens 

ve İsrail ve Juda, erkekler karşı 

Üzerimize büyük veba gibi asla getirmek için {2:2} 

geçmesi için gelirken bütün bir bayrak altında oldu 

Kudüs, içinde yazılmış şeyler göre 

Musa'nin; 

{2:3} bir adam kendi oğlu etini yemek ki ve 

kendi kızını eti. 

{2:4} bunların yanında o boyun eğme içinde olmalarını teslim 

Hakkımızda olarak olmak yuvarlak tüm Krallık için bir 

hakkında suçlama ve ıssızlık tüm insanlar arasında yuvarlak, 

nerede Tanrı onları dağınık. 

{2:5} böylece biz döküm edildi ve Yüce değil, çünkü 

Biz Rab Tanrı bizim karşı günah işlediğimi ve henüz 

onun sesini Allah'a itaat. 

{2:6} için bizim Tanrı doğruluk appertaineth Lord: 

Ancak bizi Allah'a ve babalarımız için utanç, bu appeareth açık 

bir gün. 

{2:7} Bu veba üzerimize gelmek için hangi 

Tanrı bize karşı telaffuz 



{2:8} henüz biz Tanrı önce dua değil biz 

Her bir hayal olarak onun kötü üzerinden teslim edebilirim 

kalp. 

{2:9} nedenini Tanrı üzerimizde kötülük için izledim ve 

Tanrı bizi getirdi: için Lord yılında Salih 

hangi o bize komuta bütün eserleri. 

{2:10} biz yürümek sesini hearkened değil henüz 

Bizi daha önce oyuna Tanrı, emir. 
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{2:11} ve şimdi, ya Rab İsrail'in Tanrısı getiren, 

Mısır ile güçlü bir el, senin insanları ve 

yüksek kol ve işaretleri ve harikalar ile büyük 

güç ve kendini bu gün appeareth olarak bir ad kazanılmış: 

{2:12} ya Rab Tanrı bizim, biz günah, biz yaptık 

dinsiz, biz unrighteously senin yönetmelikler içinde ele 
alınmıştır. 

{2:13} izin bizden çevirmek senin wrath: Biz birkaç için 

putperest arasında nerede sen bize dağınık yaptı. 

{2:14} duymak dualarımız, ya Rab ve bizim dilekçe ve 

senin kendi iyiliğin için bizi koru ve bize görünürde iyilik ver 



Onları hangi bizi uzak yol açmıştır: 

{2:15} tüm dünya sen Tanrı sanat biliyor olabilir 

Tanrımız, İsrail ve onun gelecek kuşaklar denir çünkü senin 

adı. 

{2:16} ya Rab, kutsal senin evinden, hor ve 

Bizi düşünün: Ey Rabbimiz bizi duymak, senin kulak yay. 

{2:17} gözlerin açın ve işte; çoğu ölüme 

Kimin ruhlar vücutlarından alınır, mezarlara olacak 

Lord vermek ne övgü ne de doğruluk: 

{2:18} goeth büyük ölçüde sinirlendirdi, ruh ama 

alçalma ve zayıf ve başarısız gözler ve aç 

ruh, verecek sana hamd ve doğruluk, ya Rab. 

{2:19} bu nedenle biz bizim mütevazı yapmayın 

niyaz senden önce O için bizim Tanrı Lord 

doğruluk atalarımızın ve bizim kralların. 

{2:20} sen senin Gazap ve öfke gönderilen 

bize, sen konuşulan gibi thy görevlileri peygamberler tarafından 

Demek, 

{2:21} böylece Rab, der ki, omuzlar aşağı yay 

Babil Kralı hizmet: Yani siz yeryüzünde kalır 



babalarınız verdi. 

{2:22} ama siz Tanrı'yı ses için duymak istemiyorum 

Babil Kralı hizmet, 

{2:23} dışarı-in durdurmasını neden olur Yahuda, değinir ve 

gelen Kudüs, neşe ses ve ses olmadan 

sevinç, damat ses ve gelin sesi: 

ve tüm arazi sakinleri ıssız olacak. 

{2:24} ama biz hizmet etmek için senin ses icabet değil 

Babil Kralı: Bu nedenle sen hast made iyi 

Bu sen spakest senin görevlileri peygamberler tarafından 
kelimeler, 

Yani, bu bizim kralların kemik ve kemik yapısı bizim 

Babalar, onların yerden alınmalıdır. 

{2:25} ve lo, onlar gün ısı için artığını 

ve gece, Frost'a ve büyük mutsuzluğunuzu öldüler 

kıtlık, kılıç ve veba tarafından. 

{2:26} ve senin adına göre adlandırılır ev hast 

Bu gün için görülebilir olduğu gibi sen atık, koydu 

İsrail evi ve ev Juda kötülük. 

{2:27} ya Rab Tanrı bizim, sen ele bizimle ne de olsa 



senin iyilik ve yücelik, Bütün bu büyük rahmet göre 

{2:28} olarak sen spakest gün kulun Musa tarafından 

Ne zaman sen komut önce hukuk yazmasını 

söyleyerek İsrailoğulları, 

{2:29} Eğer siz benim sesim, kesinlikle çok harika duymak 
istemiyorum 

çok sayıda arasında küçük bir dizi halinde açık 

Milletler, nerede onları dağılım. 

{2:30} onlar bana, duymak olmaz olduğunu biliyordu çünkü bu 

bir stiffnecked millet: ama onların captivities diyarında 

Onlar kendilerini aklımda tutarım. 

{2:31} ve Tanrı onların Tanrı olduğumu bilmek zorundadır: ı 

Onları bir kalp ve duymak kulak verecektir: 

{2:32} ve onlar beni ülkesinde hamd onların 

esaret ve benim adım üzerine düşünmek, 

{2:33} ve dönüş onların boynu ve gelen onların 

Wicked amel: onlar yolu hatırlayacağım için onların 

Babalar, Lord önce günah. 

{2:34} ve onları tekrar ülkeye getireceğim ki ben 

Babaları, İbrahim, İshak şöyle bir yemin ile söz, 



ve Jacob ve onlar bunu Lordları olacak: ve ben artacak 

onları ve onlar azalmış değil. 

{2:35} ve sonsuz bir antlaşma ile yapacak 

onların Tanrı'sı olmalarını ve onlar benim olacaktı: ve ben 

Kara İsrail benim insanları daha fazla sürücü yok edecek ben 

onlara verdik. 

{3:1} Ey Yüce Tanrım, İsrail'in Tanrısı, acı ruhunda 

sorunlu ruh, sana crieth. 

{3:2} duymak, ya Rab, ve rahmet; Ar sen merhametli sanat: 

ve nedeni biz senden önce günah üzerimize, merhamet. 

{3:3} sen için sonsuza kadar endurest ve biz tamamen yok. 

{3:4} Ey Yüce Tanrım, sen İsrail'in Tanrısı, duymak şimdi 

dualar ölü İsrailoğulları ve çocuklarının, hangi 

Senden önce günah ve ses hearkened değil 

Sana onların tanrısı: hangi neden için bu veba ayırmak 

bize şöyle. 

{3:5} anımsa iniquities atalarımızın değil: ama 

Şimdi senin güç ve adın şu anda düşünüyorum. 

{3:6} Lord bizim Tanrı ve sana, Ey Tanrım sen sanat için 

Biz övgü. 



{3:7} ve bu sebep için sen senin korku koymak bizim 

kalplere, senin adın aramalıyız niyet ve 

Sana bizim esaret övgü: Biz tüm akla çağrıda bulundular için 

Senden önce günah atalarımız, kötülük. 

{3:8} hani, biz are henüz bu gün bizim tutsak nerede 

Sen bize, bir suçlama ve bir lanet için ve olmak dağınık 

Ödemeler tüm iniquities göre tabi bizim 

Babalar, bizim Tanrı Tanrı ayrıldı. 

{3:9} duymak, İsrail, hayat emir: kulak verin 

bilgelik anlıyorum. 

{3:10} nasıl happeneth sen yücelik içinde sanat İsrail, 

Sen garip bir ülkede tuta eski sanat düşmanları arazi, 

Sen ölülerle kirletti, 

{3:11 sen onlarla bu sayılan olduğunu} içine aşağı git 

Mezar mı? 
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{3:12} bilgelik Çeşmesi terk ettin. 

{3:13} için eğer sen Tanrı yolunda yürüdü hadst sen 

shouldest durulmuştur huzur içinde sonsuza dek. 

Bilgelik, nerede olduğunu öğrenmek {3:14} gücü, nerede nerede 



anlamak olduğunu; Bu sen mayest biliyorum da nerede 
olduğunu 

süresi gün ve hayat, ışık gözlerin nerede ve 

Barış. 

{3:15} onun yerini bulan? yoksa kim 

onun hazineleri? 

{3:16} olmak, dinsiz prensleri nerede ve 

hayvanların yeryüzünde hüküm gibi; 

{3:17} onların eğlence nehirlerdeki ile vardı onlar 

Hava ve onlar gümüş ve altın, neyin hoarded erkekler 

güven ve onların almanın sonu yaptı? 

{3:18} Gümüş Dövme ve çok onlar için 

dikkat et, ve yapıtları aranmaz, 

{3:19} kayboldu ve mezara kadar centilmen 

ve diğerleri kendi anahtarlarım buluyor. 

{3:20} genç adamlar ışığı gördüm ve oturdu 

Dünya: ama bir şekilde bilgi sahibi bilinen değil, 

{3:21} ne yollar bunların anladım, ne de tutun koydu 

Bu: çocuklarını bu şekilde uzakta. 

{3:22} bu Chanaan içinde duymadım değil, ikisi de indirdiği 



o be adam gördüm. 

{3:23} bilgelik yeryüzünde, aramak Agarenes 

tüccarlar Meran ve adam, fabl yazarları, 

ve anlayış dışında arama; hiçbiri-in bunlar var 

bilgelik, yolu bilinen veya onun yolları hatırlıyorum. 

{3:24} Ey İsrail, Tanrı'nın evi ne kadar büyük olduğunu! ve nasıl 

onun sahip büyük bir yer! 

{3:25} büyük, ve hiçbiri indirdiği son; yüksek ve ölçülemez. 

{3:26} orada başından itibaren ünlü devleri vardı, 

Bu kadar büyük boy, olduğunu ve bu yüzden Savaşı'nda uzman. 

{3:27} değil Tanrı seçtin, ben de o verdi 

Onlara bilgi yolu: 

{3:28} ama onlar yoktu çünkü onlar yıkıldı 

bilgelik ve Kavimlerin aracılığıyla kendi aptallık. 

{3:29} kim indirdiği cennete gitti ve onu, ve 

Onu bulutlardan aşağı getirdi? 

{3:30} kim indirdiği denizin gitti ve onu buldum ve 

onun için saf altın getirir misin? 

{3:31} kimse yolunu bilir, ne de onun yolunu sanıyor. 

{3:32} ama o bilendir, bilir ve 



Onu dışarı onun anlayışı ile bulundu: o hazır 

Dünya ilelebet fourfooted hayvanlarla dolu için: 

{3:33} goeth ileri ışık ve sendeth o, bu calleth 

Yine, ve onu korkudan obeyeth. 

{3:34} yıldız kendi saatler tuttu ve sevindim: 

Ne zaman onları, onlar demek, calleth burada olmamız; ve bu 
yüzden ile 

neşe onlar shewed O'na ışık onları yaptı. 

{3:35} bu bizim Tanrı ve orada hiçbiri diğer olmak zorundadır 

ve onu Karşılaştırmada oluşturuyor 

{3:36} sonuna kadar iyi bilen, öğrendi ve 

Jacob onun kulu Allah'a ve İsrail'e verilen onun 

Sevgili. 

{3:37} sonra mı o sergilemek kendini yeryüzünde, ve 

erkeklerle muhabbet. 

{4:1} Bu kitap Tanrı'nın emir olduğunu ve 

sonsuza dek endureth Hukuk: tüm onlar devam eder 

hayata; Ama bırak gibi öleceğim. 

Sana, O Jacob ve almak tutun bunu {4:2} açın: yürümek 

Bunların, ışık varlığı bu sen mayest olmak 



Işıklı. 

{4:3} değil senin onur diğerine, ne de şeyler ver 

Sana garip bir ulus için karlı olduğunu. 

{4:4} Ey İsrail, mutlu değiliz: hoş şeyler için 

Tanrı'ya bize bilinen yapılır. 

{4:5} olmak iyi tezahürat, halkım, İsrail memorial. 

{4:6} / için değil ülkelere satıldı [sizin] 

imha: ama siz Tanrı'nın gazabı için taşındı çünkü siz olduğunu 

düşman teslim. 

{4:7} için siz onu feda ederek yapılan yol açtı 

Şeytan Allah'a ve Tanrı'ya değil. 

{4:8} ye getirdi sonsuz Tanrım, unuttun mu 

Seni; ve siz sen büyüttün Kudüs, sahipsiz esef. 

{4:9} üzerine gelen Allah'ın gazabı ne zaman gördüğü için 

Sen, Hearken, O dedi, siz Sion hakkında yaşamak: Tanrı 

Bana büyük getirdi yas; 

{4:10} benim oğulları ve kızları, esaret gördüğüm için 

Ebedi onlara getirdi. 

{4:11} sevinçle onları; besler mi Ama onları uzağa yolladım 

ağlayan ve yas ile. 



{4:12} izin kimse bana, dul, sevinç ve 

birçok, kim sol kulüpler benim çocuklarım günahları için terk 

ıssız; Çünkü onlar Tanrı'nın kanunu ayrıldı. 

{4:13} onlar değil onun tüzük biliyordum ne şekilde yürüdü 

onun emir ne de disiplinde yolları trod 

O'nun doğruluk. 

{4:14} let them hakkında Sion gel, o durmak ve 

unutmayın siz benim oğulları ve kızları, esaret hangi 

Ebedi onlara getirdi. 

{4:15} bir millet onlara çok dan getirdiği için bir 

utanmaz ulus ve garip bir dil, kim ne 

reverenced yaşlı adam, ne de acıdılar çocuk. 

{4:16} bunlar sevgili sevgili çocuklar küçük bir 

dul ve sol ona bunu yalnız olmadan ıssız 

kızları. 
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{4:17} ama ne yapabilirim? 

{4:18} için bu veba açtığım o-ecek 

düşmanların elinden teslim. 

{4:19} yolunuzu O benim çocuklarım, yolunuzu gidelim: ı 



ıssız kaldı. 

{4:20} ben barış giyim kapalı koy ve üzerine koydu 

Bana dua çul: Allah'a ağlayacak 

Benim gün içinde ebedi. 

{4:21} onto olmak iyi tezahürat, O benim çocuklarım, ağlamak 

Lord ve o güç ve el teslim edecek 

düşmanları. 

{4:22} için umudum o kurtaracak ebedi içinde 

Sen; ve sevinç ver bana kutsal bir, çünkü gelmek olduğunu 

Yakında senden şöyle geleyim merhamet 

Ebedi kurtarıcımız. 

{4:23} yas ve ağlayan ile gönderdiğim için: ama 

Tanrı sana bana tekrar neşe ve sevinç için verecek 

hiç. 

{4:24} gibi şimdi Sion komşuları gördün mü gibi 

esaret: çok kısa bir süre senin kurtuluş göreceğiz bizim 

Üzerinize büyük zafer ile gelebilir miyim Tanrı ve 

Ebedi parlaklığını. 

{4:25} benim çocuklarım, acı sabırla olduğunu gazabı 

üzerinize Tanrı'dan geliyor: senin düşman zulüm için 



Sana; Ama kısa bir süre sen onun imha görmek ve eceksin 

Boynu basmak. 

{4:26} benim hassas olanlar kaba yollar geçti ve vardı 

bir sürü düşmanı yakalanmış gibi elinden alınan. 

{4:27} iyi konforu, O benim çocuklarım olması ve Allah'a 
ağlamak 

Tanrı: siz bunları getirdim onu hatırlanacak için 

şeyler üzerine. 

{4:28} için olduğu gibi Tanrı'dan yoldan gitmek için aklını: Yani, 

iade edilen, onu on kat daha fazla talep. 

{4:29} o bu veba açtığım için 

Sana sonsuz kurtuluşunuz sevinçle getireyim. 

{4:30} almak iyi kalpli O Kudüs: o verdiği için 

Sana bu ismi sana teselli. 

{4:31} sefil Bunlar sana tutulmuş ve sevindiler 

Senin sonbahar. 

{4:32} sefil olan senin çocuklar hizmet şehir vardır: 

Senin oğulları alınan sefil olduğunu. 

{4:33} için o senin harabe sevindiler ve memnun gibi senin 

düşmek: Yani o kendi ıssızlık için üzüldüm olacaktır. 



{4:34} için onun büyük sevinç dindirmez 

çok sayıda ve onun gurur yas açık. 

{4:35} yangın ona ebedi gelecek için 

uzun dayanmak; ve o şeytanlar için yaşadığı bir 

büyük zaman. 

{4:36} O Kudüs, bak sana konusunda Doğu doğru ve 

sevinç Tanrı'nın sana onto o çıkar işte. 
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