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Barukin kirja 

{1:1} ja nämä ovat sanat kirja, jossa Baruch 

son Nerias, son Maasias, son Sedecias, 

Asadias, poika Chelcias, vävy, kirjoitti Babylon, 

{1/2} viidentenä ja seitsemäntenä päivänä 

kuussa, mihin aikaan kaldealaisten otti Jerusalemin ja 

poltti sen tulessa. 

{1/3} ja Baruch lukeneet tämän kirjan sanat 

kuuleminen Jechonias poika Joachim kuningas Juudan sekä sen 

kaikki ihmiset, jotka tulivat kuuntelemaan kirja, korvat 

{Ef.1.4} ja kuuleminen, aateliset ja kuninkaan 

poikaa, ja kuuleminen, vanhimmat ja kaikki ihmiset, 

pienin luokse korkein, jopa kaikki ne joka asui 

Babylon Sud-joen. 

{Ef.1.5} jolloin itki, paastosimme ja rukoilimme ennen 

Herra. 



{1:6} he tekivät myös rahaa mukaan kokoelma 

Jokainen mies teho: 

{1:7} ja he lähettivät sen Jerusalemiin luokse Joachim korkea 

pappi, poika Chelcias, poika Salom ja papit, 

ja kaikille, jotka olivat löysi hänet 

Jerusalem, 

{1:8} samalla kun hän sai alusten 

Herran, jotka tehtiin ulos temppelistä, jotta 

palauttaa ne Juda maa kuukauden kymmenentenä 

Sivan, eli hopea alukset, joka Sedecias poika 

Jada kuningas Josias oli tehnyt, 

{1:9} kun että Nabuchodonosor kuningas oli 

kuljettaa pois Jechonias, ja prinssit ja vangitut, 

ja mahtavia miehiä ja maa, ihmiset alkaen 

Jerusalemin ja toi ne teille Babylon. 

{1/10} ja sanoivat: Katso, lähetimme sinulle rahaa 

Osta, polttouhreja, ja synnin tarjoukset ja suitsukkeita, ja 

Valmistautukaa manna, ja tarjoavat Herran alttarilla meidän 

Jumala; 

{1:11} ja rukoilla elämän Nabuchodonosor kuningas 



Babylon, ja Balthasar hänen poikansa elämä joka päivänsä 

voidaan maan taivaan päivää: 

{1:12} ja herra antaa meille voimaa ja keventää meille 

silmät ja elää varjossa 

Nabuchodonosor kuningas Babylonin ja varjossa 

Balthasar hänen poikansa, ja meidän on palvella heitä monta 
päivää, ja 

kannatusta näkönsä. 

{1:13} rukoilla meille myös Herraa, meidän Jumalamme, me 

tehnyt syntiä Herraa Jumalaamme; ja tähän päivään 

raivo herra ja hänen vihansa ei ole otettu meiltä. 

{1:14} ja te on lukea tämä kirja, jonka olen lähettänyt 

teille antavansa tunnustus talossa Herran 

juhliin ja juhlallinen päivää. 

{1:15} ja te sanotte, herra meidän Jumalamme kuuluu 

vanhurskautta, mutta meille sekaannusta kasvoja, koska se on 

tapahtuu tämän päivän heille Juudan sekä 

Jerusalemin asukkaille, 

{1:16} ja kuninkaat, ja meidän kuninkaittemme, ja meidän 

papit ja profeettamme ja isiemme: 



{1:17} varten me olemme tehneet syntiä Herran edessä, 

{1:18} totelleet häntä ja ovat kuulleet 

Herra, Jumalamme, kävellä ääni 

käskyä, jotka hän antoi meille avoimesti: 

{1:19} koska päivä, että herra toi esi 

Egyptistä minä tähän päivään ei meillä on 

ollut tottelematon unto herra, meidän Jumalamme, ja meillä on 
ollut 

huolimattomasti kuule hänen äänensä. 

{Ef.1.20} ja nyt paha halkaistut meille ja kirous, 

nimittäneen herra Mooseksen palvelijansa aikaan 

että hän toi meidän isämme pois Egyptistä, antaa 

meille maata, joka tulvii maitoa ja hunajaa, kuin se on 

näe tätä päivää. 

{1:21} mutta emme ole kuulleet 

ääni herra, Jumalamme, mukaan kaikki sanoja 

profeettoja, joille hän lähetti meille: 

{1:22} mutta jokainen hänen mielikuvitusta 

oma paha sydän, palvelemaan vieraita jumalia ja tehdä pahaa 

Herra, meidän Jumalamme silmissä. 



{2:1} sen tähden Herra on tehnyt hyvää hänen sana, joka 

hän lausutaan meitä vastaan ja meidän tuomareita vastaan että 

tuomita Israelin ja meidän kings ja vastaan meidän princes 

ja Israelin ja Juda, miehiä vastaan 

{2:2} tuoda meille suuri vitsaukset, kuten ei koskaan 

tapahtui kaiken taivaan alla, kuten tapahtui vuonna 

Jerusalem mukaan asioita, jotka on kirjoitettu 

Mooseksen laki; 

{2:3} että mies pitäisi syödä lihaa oman poikansa ja 

tyttärensä lihaa. 

{2:4} Lisäksi hän antaa heidät olla hallinnassa 

Kaikki valtakunnat, jotka ovat ympärillemme kuin 

moite ja hävityksen kaikkien kansojen seuduilla 

Jos herra on hajotti heidät. 

{2:5} näin olimme murheellinen, ja ole ylevä, koska 

Olemme tehneet syntiä vastaan herra, meidän Jumalamme, ja 
ei ole 

kuuliainen hänen ääntänsä. 

{2:6} herra meidän Jumalamme appertaineth vanhurskauden: 

mutta meille ja isiemme häpeään, koska ilmestyy tämä 



päivä. 

{2:7} Nämä vitsaukset tulevat ovella, joka 

Herra on lausutaan meitä vastaan 

{2:8} vielä emme ole rukoillut Herran edessä, että me 

voisi kääntää jokainen mielikuvituksen hänen paha 

sydän. 

{2:9} ja nyt herra katseli meitä pahasta, ja 

Herra on tuonut meille: sillä Herra on vanhurskas, 

kaikista hänen teoksistaan, hän on käskenyt meitä. 

{2:10} mutta emme ole kuulleet hänen ääntänsä kävelemään 

Herran käskyjä että hän on asettanut meille. 
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{2:11} ja nyt, oi Herra, Israelin Jumala, että olet tuonut 

kansasi Egyptin maa mahtava käsi ja 

korkea käsi, ja merkkejä, ja ihmeitä, ja hyvin 

Power, ja olet saanut itsesi nimi, kuten ilmestyy tänä päivänä: 

{2:12} herra, Jumalamme, me olemme tehneet syntiä, olemme 
tehneet 

jumalattomia, olemme käsitelleet unrighteously, kaikki sinun 
toimitukset. 

{2:13} Anna vihassasi kääntää meille: olemme vain muutamia 



jätti seassa, jossa sinä olet hajallaan meille. 

{2:14} kuulla rukouksemme, herra ja esittämämme 
vetoomukset ja 

päästä meidät sinun oma vuoksi, ja antaa meille puolesta näky 

niistä, jotka ovat saaneet meidät pois: 

{2:15} kaikki maa saa tietää, että sinä herra 

meidän Jumalamme, koska Israelin ja hänen jälkeläisiään 
kutsutaan sinun 

Nimi. 

{2:16} Oi Herra, katso alas pyhä suvussasi ja 

pitävät meitä: kumarra korvasi, oi Herra, kuule meitä. 

{2:17} Avaa silmäsi ja Katso; kuollut, jotka ovat 

hautoja, joiden sielut ovat peräisin niiden elinten, tulee 

Annan Herra ei kehua eikä vanhurskauden: 

{2:18} mutta sielu, joka suuresti harmistua, joka kulkee 

Kumara ja heikko, ja silmät, jotka eivät ja nälkäisiä 

sielu, annan sinulle kiitosta ja vanhurskautta, oi Herra. 

{2:19} vuoksi emme tee meidän nöyrä 

anoen ennen sinua, oi Herra Jumala, ja 

vanhurskauden meidän isämme ja meidän kuninkaiden. 

{Fil.2:20} koska olet lähettänyt pois sinun viha ja suuttumus 



ovella, koska sinä olet puhunut jonka palvelijasi profeettoja, 

sanoen: 

{Fil.2:21} Näin sanoo Herra, kumarra hartiat 

palvella Baabelin kuningas: niin te pysyvät maassa 

että olen antanut teidän isillenne. 

{2:22} mutta jos te kuule Herran, ääni on 

palvella Babylon, kuningas 

{2:23} minä saatan lopettaa ulos mainitsee Juudan, ja 

päässä Jerusalem, mirth ääni ja ääni 

ilon, ääni sulhanen ja ääni morsian: 

ja koko maa tulee autioksi asukasta. 

{2:24} mutta emme tahtoneet palvella Sinun äänesi 

Baabelin kuningas: siksi olet tehnyt hyvän 

sanat että spakest palvelijasi profeettoja, 

Toisin sanoen, että meidän kings luita ja luut meidän 

isät, on otettava pois sijaltaan. 

{2:25} ja Katso, ne heitetään päivä, lämpöä 

ja yöllä, Halla ja he kuolivat suurta kurjuutta 

nälänhädän, miekan ja kulkutaudit. 

{2:26} ja talo, joka on sinut nimeltä olet 



sinä hävitti, koska se on nähdä tämän päivän 

pahuuden Israelin ja Juudan talo. 

{2:27} Herra, Jumalamme, sinä olet kohteli loppujen 

sinun hyvyys ja kovin suurta armoa on sinun, 

{2:28} niin kuin sinä spakest sinun palvelijasi Mooseksen päivä 

Kun sinä komento kirjoittaa lain ennen 

lapset Israel, sanoen: 

{2:29} jos Ettekö kuule minun ääneni, varmasti tässä erittäin 

lukuisia tuli pieni numero joukossa 

Kansakuntien jossa viskaat ne. 

{2:30} sillä tiesin, että he kuule minua, koska se 

on uppiniskaista kansaa: mutta maa heidän vankeuksien 

ne tulee muistaa itse. 

{2:31} ja tulette tietämään, että minä olen Herra, heidän 
Jumalansa: i 

antaa heille sydän ja korvat kuulla: 

{2:32} ja he ylistävät minua maa niiden 

vankeudessa, ja mielestäni avuksi minun nimeäni 

{2:33} ja päässä jäykkä niska, ja niiden 

kamalat teot: sillä he muistavat, miten niiden 



isät, jotka syntiä Herran eteen. 

{2:34} ja minä tuon heidät jälleen siihen maahan, jonka minä 

lupasi valalla isillemme Abraham, Iisak, 

ja Jaakob, ja ne on herrojen se: ja se lisää 

niitä, ja ne ei olisi vähentynyt. 

{2:35} ja minä teen ikuisen liiton kanssa 

heitä heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani: ja 

on enemmän ajaa minun kansani Israelin maasta että olen 

antanut heille. 

{3:1} O Herra Kaikkivaltias, Israelin Jumala, sielu ahdistusta 

levoton Henki huutaa sinulle. 

{3:2} kuule, oi Herra, ja armahda; sinä olet armollinen AR: 

ja Harmi meille, koska me olemme tehneet syntiä sinun 
edessäsi. 

{3:3} sillä sinä endurest ikuisesti, ja me hukumme täysin. 

{3:4} O Herra Kaikkivaltias, sinä Israelin Jumala kuule nyt 

rukoukset kuollut israelilaiset ja heidän lapsensa, jotka 

ovat tehneet syntiä eteesi ja kuulleet äänen 

sinua Jumalansa: ja joka aiheuttaa nämä vitsaukset eivät 
kuitenkaan hajota 

meille. 



{3:5} muista ei pahoista esi: mutta 

usko voimallasi ja nimessäsi nyt tällä kertaa. 

{3:6}, sillä sinä, herra, meidän Jumalamme, ja sinua, herra, 

Me ylistämme. 

{3:7}, ja tästä syystä sinä olet sinun pelko meidän 

sydämet, tarkoitus, että vetoamme sinun nimesi ja 

Kiitän sinua meidän vankeudessa: me kutsutaan mieleen kaikki 

esi-isiemme pahuuden jotka syntiä sinun edessäsi. 

{3:8} Katso, meillä ei vielä tämä päivä vankeudessa, jossa 

sinä olet hajallaan, moite kirous ja olla 

tukea mukaan kaikki pahoista meidän 

isät, joka poikkesi herra meidän Jumalamme. 

{3:9} kuule, Israel, elämän käskyt: antaa korva 

ymmärtämään viisautta. 

{3:10} Miten happeneth israelilaisille, että sinä, sinun 

vihollisten maa, että sinä vaha vanha vieraassa maassa 

sinä Oletko turmellut kuolleiden kanssa, 

{3:11} että sinä Oletko laskea mukaan ne jotka Siirry alas 

hautaan? 
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{3:12} sinä olet hylännyt suihkulähde viisauden. 

{3:13} Jos sinä olisit käveli tiellä Jumala, sinä 

joutuisitte olla viipyi rauhassa ikuisesti. 

{3:14} oppia, missä on viisaus, jossa on voimaa, jossa 

on ymmärtää; että sinä tietäisit, myös jos on 

pituus päivinä ja elämää, jossa on silmät, valoa ja 

rauha. 

{3:15} joka on löytänyt paikkansa? tai on 

osaksi hänen aarteita? 

{3:16} jossa on tullut, pakana princes ja 

kuten totesi eläimet maan päälle; 

{3:17} ne ovat olleet heidän harrastus ilman linnut 

Ilmastointi, ja ne, jotka keräämänsä ylös kultaa ja hopeaa, jossa 
miehet 

luota ja teki loppuun niiden saamaan? 

{3:18} niille, jotka muokatut hopea, ja olivat niin 

varovainen, ja työ on tutkimaton, 

{3:19} kadonneet ja hautaan, mennä 

ja toiset keksiä heidän steads. 

{3:20} nuoria miehiä on nähnyt valoa ja käsitelleet 



maa: mutta miten tieto on ne ole tiedossa, 

{321:} ymmärtänyt polkuja niiden eikä kiinni 

se: heidän lapsensa olivat kaukana näin. 

{3:22} se on kuultu tässä Chanaan, ei 

se on nähnyt Theman. 

{3:23} Agarenes, jotka pyrkivät viisaus maan päälle, 

kauppiaat Meran ja Theman, sadut, kirjoittajat 

ja etsijät pois ymmärrystä; Nämä ei ole 

tunnettu viisaudessa, tai muistaa hänen polkuja. 

{3:24} O Israel, kuinka suuri on Jumalan! ja miten 

suuri on hänen hallussaan paikka! 

{3:25} suuri, ja on mikään loppuun saakka. korkea ja ei 
mitattavissa. 

{Gal.3:26} siellä oli kuuluisa alusta giants 

se olisi niin suuri vaikutuksista, ja niin sodassa. 

{3:27} jotka eivät Herraa valinneet, eikä antoi hän 

tapa tiedon heille: 

{3:28} mutta ne tuhoutuivat, sillä se ei ollut 

viisautta, ja kuolivat kautta omaa typeryyttä. 

{3:29} kuka on noussut taivaaseen ja ottanut hänet, ja 



toi hänet pilviä? 

{3:30} joka on mennyt yli meren, ja löysi hänet, ja 

tuo hänen puhdasta kultaa? 

{3:31} kukaan tietää tiensä, eikä hänen polku Luuleeko. 

{3:32} mutta hän, joka tietää kaiken tietää häntä, ja 

on perustaa hänen rikki ymmärryksensä: hän, joka valmistaa 

maan sillä ikuisesti on täynnä se nelijalkaisten: 

{3:33} hän, joka lähettää rahaa edelleen valoa, ja se kulkee 
kutsuu sitä 

jälleen ja se nuoremmalta häntä pelosta. 

{3:34} tähdet niiden kellot loisti ja iloitsi: 

Kun hän kutsuu heitä, he sanovat, tästä voimme olla; ja niin on 

iloisuus ne näytti valoa hänelle, joka teki heistä. 

{3:35} Tämä on meidän Jumalamme, ja ei mikään muut 

vertaamalla häntä osuus 

{3:36} hän on selville aina tuntemusta ja 

on antanut hänen palvelijansa Jaakobille ja Israelille hänen 

rakas. 

{3:37} jälkeenpäin teki hän näytän itse maan päälle, ja 

keskustelivat miesten kanssa. 



{4:1} Tämä on kirja Jumalan käskyt, ja 

laki, joka pysyy iankaikkisesti: kaikki ne, jotka pitävät sitä 

eloon; mutta kuten jätä se on kuolla. 

{4:2} ota sinulle, Jaakob ja ottaa sitä kiinni: kävellä 

esiintymisen valossa, että sinä olisit 

valaistu. 

{4:3} antaa sinun kunnia toiseen eikä siitä, että 

ovat kannattavia puoleesi kansan. 

{4:4} O Israel, iloinen olemme: asioita, jotka miellyttävät 

Jumalan tehdään meille. 

{4:5} on rohkealla mielellä, minun kansaani, Israelin memorial. 

{4:6} te myytiin kansakunnille ei [teidän] 

hävittäminen: mutta koska te muutti Jumalan vihan, olitte 

antanut vihollisia. 

{4:7} koska te herättivät hänet, joka sai sinut uhraamalla 

epäjumalille, eikä Jumala. 

{4:8} olette unohtaneet, Iankaikkinen Jumala, joka toi 

sinut; ja te olette suututtaneet Jerusalem, joka hoiti voit. 

{4:9} kun hän näki Jumalan tulee viha 

Hän sanoi, kuulkaa, oi te, jotka asutte noin Sion: Jumala 



on tuottanut minulle suurta surua; 

{Joh.4:10} ja näin vankeudessa poikien ja Tyttärien, 

joka ikuisen toi heille. 

{Hebr.4:11} ilolla olen ravitsivat; vaan lähetti heille pois 

kanssa alueen itkien ja valittaen. 

{4:12} Älköön kukaan iloita minua, leski, ja 

Forsaken monien, jotka lapseni synnit olen vasemmalle 

autio; koska he lähtivät pois Jumalan lakia. 

{4:13} tiennyt hänen lakiansa eikä käveli tavoilla 

hänen käskyistään eikä käveli kurinalaisuutta poluilla 

hänen vanhurskautensa. 

{4:14} anna heidän että asua noin Sion tule, ja 

Muista te pojat ja tyttäret, jotka 

Ikuinen on tuottanut heille. 

{4:15} sillä vei hän kansakunta päällensä kaukaa, 

häpeämätön kansa, ja outoa kieltä, joka ei 

reverenced vanhus, eikä säälittävä lapsi. 

{4:16} nämä innostua rakas rakkaan lapset 

leski ja vasemmalle, hänelle, että oli yksin autio ilman 

tyttäret. 
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{4:17} mutta mitä voin auttaa? 

{4:18} ja se, joka nämä vitsaukset eivät kuitenkaan toivat 

antaa vihollisten käsistä. 

{4:19} mennä perille, O lapseni, menkää: i 

Olen jäänyt autioksi. 

{4:20} on lykätä rauhan vaatteet, ja pannut 

minun rukoukseni tuhassa: minä huudan 

Everlasting minun päivää. 

{4:21} ole rohkealla mielellä, O lapseni, huuda 

Herran, ja hän vapahtaa sinut vallasta ja käsi 

vihollisia. 

{4:22} toiveeni on ikuiseen, että hän pelastaa 

sinulle; ja iloa on kotoisin minulle pyhänsä, koska 

armoa, joka tulee pian sinua 

Iankaikkinen Vapahtajamme. 

{4:23} koska olen lähettänyt sinulle kanssa murehtivat ja itkivät: 
mutta 

Jumala antaa sinulle minulle jälleen iloiten ja riemuiten varten 

koskaan. 



{4:24} kuin nyt Sion naapurit ole nähnyt sinun 

vankeudessa: joten he näkevät pian oman pelastuksen meille 

Jumala, joka tulee teille suurta kunniaa ja 

Ikuista kirkkautta. 

{4:25} omat lapset kärsiä kärsivällisesti vihaa, joka on 

päällenne Jumalan: sillä vihollisesi on vainottu 

; mutta pian sinä näet tuhota, ja saat 

kulutuspinnan kun hänen kaulaansa. 

{4:26} minun herkkä niistä ovat menneet karkea tavalla, ja 
olivat 

otettu pois, koska parvi kiinni vihollisia. 

{4:27} olkaa turvallisella mielellä, O lapseni ja huuda 

Jumala: koska te muistaa häntä, joka toi nämä 

asioita teille. 

{4:28} koska se oli mieltäsi harhautuneen Jumalalta: näin on, 

Palautettavat etsiä häntä kymmenen kertaa enemmän. 

{4:29} sillä joka on tuottanut nämä vitsaukset eivät kuitenkaan 
teitä 

on saatettava ikuisen ilon pelastuksestasi. 

{4:30} ottaa hyvä sydän, oi Jerusalem: hän, joka antoi 

sinua samanniminen lohduttaa sinua. 



{4:31} onneton ovat ne, jotka kärsii sinua ja iloitsi 

sinun syksyllä. 

{4:32} onneton ovat kaupungit, joka sinun lapsesi toimi: 

kurjaa on hän, joka sai sinun poikasi. 

{4:33} varten hän iloitsi sinun pilata, ja oli iloinen sinun 

kuuluvat: niin hän on murheelliseksi oman hävitystä. 

{4:34} Jos otan pois hänen suuri riemu 

väkijoukon ja hänen ylpeys kääntyi murheeksi. 

{4:35} sillä palo tulevat hänen ikiajoista asti 

kauan kestää; ja hän asuu Devils varten 

hyvä aika. 

{4:36} Oi Jerusalem, etsiä sinua idässä ja 

Katso iloa, joka tulee luoksesi Jumalalta. 
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