BAR - - Deuterocanon Bible
BARUX
BARUXUN KİTABI
BARUX
Bar

BARUXUN
KİTABI
GİRİŞ
«Baruxun Kitabı» Peyğəmbər Yeremyanın katibi Barux
tərəfindən yazılmışdır. Kitabın əvvəlində sürgünə aparılan
Yəhudilərin öz günahları üçün dua etdikləri və Allahdan
bağışlanmaqlarını dilədikləri təsvir olunur. Barux öz kitabında
xalqı müdrikliyə səsləyərək yenidən Allahın yoluna dəvət edir və
Allaha üz tutduqları təqdirdə təsəlli tapacaqlarını vəd edir.
Kitabın məzmunu:
1:1-14 Barux və Babildəki Yəhudilər
1:15–3:8 Günahlardan tövbə duası
3:9–4:4 Müdrikliyin tərifi
4:5–5:9 Fəlakətin səbəbi və xalqa təsəlli

1
Barux və Babildəki Yəhudilər
1
Bu, Nir oğlu Massa oğlu Sadukey oğlu Asadya oğlu Xalkey oğlu
Baruxun Babildə yazdığı kitabın sözləridir; 2 o, bu kitabı
Xaldeylərin Yerusəlimi tutduqları və oranı yandırdıqları gündən
beş il sonra, həmin ayın yeddinci günündə yazdı. 3 Barux bu kitabın
sözlərini Yəhudeya padşahı Yehoyakim oğlu Yekonyaya, bu
kitabın sözlərinə qulaq asmağa gələn bütün adamlara, 4 əyanlara,

padşah oğullarına, ağsaqqallara, Babildə Sud çayının sahilində
sakin olan, böyükdən kiçiyə qədər bütün xalqa ucadan oxudu.
5
Onlar da ağlayıb oruc tutdular və Rəbbin önündə dua etdilər.
6
Nəticədə hər kəsdən imkanına görə gümüş yığıb 7 Yerusəlimə baş
kahin Xalkey oğlu Salmon oğlu Yehoyakimə, kahinlərə və onunla
birlikdə Yerusəlimdə olan bütün xalqa göndərdilər. 8-9 Barux
Müqəddəs yerdən aparılmış Rəbb evinin qablarını Sivan ayının
onuncu günü Yəhuda ölkəsinə qaytardı. Bu gümüş qabları Yəhuda
padşahı Yoşiya oğlu Sidqiya Babil padşahı Navuxodonosor
Yehoyakini, başçıları, əsirləri, əyanları və xalqı Yerusəlimdən
köçürərək Babilə gətirəndən sonra düzəltdirmişdi.
Babillilərin Yerusəlimdəkilərə müraciəti
10
Babildəki xalq Yerusəlimdə olanlara xəbər göndərdi: «Budur,
biz sizə gümüş göndəririk və bu gümüşə yandırma qurbanı,
günahlarınıza görə qurban və kündür alın, Rəbb Allahımızın
qurbangahına hədiyyə olaraq taxıl təqdimi verin. 11 Babil padşahı
Navuxodonosorun və onun oğlu Baltasarın canına dua edin ki, nə
qədər ki göylər yer üzərində durur, onların da ömrü davam etsin.
12
Rəbb bizə güc və gözlərimizə işıq versin, biz də Babil padşahı
Navuxodonosorun və onun oğlu Baltasarın himayəsi altında
yaşayaq, uzun müddət onlara xidmət edək və onların mərhəmətini
qazanaq. 13 Bizim üçün də Rəbb Allahımıza dua edin, çünki biz
Rəbb Allahımızın önündə günah etdik və bu günə qədər də Rəbbin
hiddəti və qəzəbi bizdən dönməyib. 14 Sizə göndərdiyimiz bu kitabı
anma günü və müəyyən vaxtlarda Rəbbin evində bəyan etmək
üçün oxuyun 15 və deyin:
Günahların etirafı
Rəbb Allahımızda salehlik, bizdə isə bu gün olduğu kimi
üzüqaralıq var; bu üzüqaralıq hər bir Yəhudiyə, hər bir Yerusəlim
sakininə – 16 həm padşahlarımıza, həm başçılarımıza, həm
kahinlərimizə, həm peyğəmbərlərimizə, həm də əcdadlarımıza
aiddir. 17 Çünki biz Rəbbin önündə günah etdik, 18 Ona itaət
etmədik, Rəbbin qarşımıza qoyduğu əmrlərinə əməl etmək üçün

Allahımızın səsinə qulaq asmadıq. 19 Rəbbin əcdadlarımızı Misir
torpağından çıxartdığı gündən indiyəcən Rəbb Allahımıza itaətsiz
olduq və Onun səsinə qulaq asmağa məhəl qoymadıq. 20 Bal və süd
axan torpağı bizə vermək üçün əcdadlarımızı Misir torpağından
çıxartdığı gün Rəbbin Öz qulu Musaya bildirdiyi fəlakət və lənət
başımıza gəldi; bunlar hələ də üzərimizdədir. 21 Biz Onun bizə
göndərdiyi peyğəmbərlərin heç bir sözünə əməl etməyib Rəbb
Allahımızın səsinə qulaq asmadıq. 22 Hər birimiz Rəbb Allahımızın
gözləri önündə başqa allahlara xidmət edərdik, pis işlər görüb
ürəyimizdə pis fikirlərlə gəzirdik».
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Rəbb bizə, İsraildə hökm çıxaran hakimlərimizə,
padşahlarımıza, rəislərimizə, İsraildən və Yəhudadan olan hər kəsə
qarşı söylədiyi sözü yerinə yetirdi. 2 Musanın qanununda
yazıldığına görə, Allah göylər altında belə bir iş görməmişdi: 3 biz
hamımız oğullarımızın və qızlarımızın ətini yeməyə məcbur
olmuşduq. 4 Rəbb bizim xalqı ətrafımızdakı bütün padşahlıqların
əlinə verdi; onlar Rəbbin aralarına səpələdiyi bütün ətraf xalqların
arasında rüsvayçılığa və ayrılığa hədəf oldular. 5 Biz ağa əvəzinə
qul olduq, çünki biz Rəbb Allahımızın səsini eşitməyərək Onun
qarşısında günah etdik. 6 Rəbb Allahımızda salehlik, bizdə və
əcdadlarımızda isə bu gün olduğu kimi üzüqaralıq var. 7 Allahın
bizim barəmizdə söylədiyi bütün pis əməllər başımıza gəldi. 8 Hər
kəsi pis ürəyinin niyyətindən döndərmək üçün Rəbbin önündə dua
etmədik. 9 Rəbb bütün bu fəlakətləri göndərmək üçün uyğun vaxtı
gözləyirdi və bunları üzərimizə göndərdi, çünki O, bizə əmr etdiyi
hər işində salehdir. 10 Amma biz Onun səsini eşitmədik və Onun
bizim önümüzdə verdiyi əmrləri ilə getmədik.
Xilas üçün dua
11
Ey İsrailin Allahı Rəbb, Sən qüdrətli əlinlə, əlamətlərlə,
möcüzələrlə, böyük qüvvə ilə, uzanan qolla Öz xalqını Misir
torpağından çıxartdın və bununla Özünə ad qazandın; bu şöhrətin
bu günə qədər davam edir. 12 Ey Allahımız Rəbb, biz günah etdik,

Sənin bütün qaydalarına qarşı çıxaraq haqsızlıq və qanunsuzluqla
rəftar etdik. 13 Qoy Sənin qəzəbin bizdən çəkilsin, çünki biz
aralarına səpələdiyin xalqlar arasında az qalmışıq. 14 Ya Rəbb,
bizim dualarımızı və yalvarışlarımızı eşit, bizi Öz xatirinə görə
xilas et və bizi sürgün edənlərin önündə bizə lütf ver; 15 qoy bütün
dünya bilsin ki, Sən bizim Rəbb Allahımızsan, çünki İsrail və onun
nəsli Sənin adını daşıyır. 16 Ya Rəbb, Öz Müqəddəs evindən bax və
bizi yada sal; ya Rəbb, bizə qulaq as və eşit; 17 ya Rəbb, gözlərini
aç və bax, çünki ruhu içindən götürülən ölülər diyarındakı ölülər
Rəbbə izzət verməzlər və haqq qazandırmazlar; 18 amma böyük
fəlakətdə kədər içində olan, başı aşağı, qəmgin, gözləri torlaşmış
və qəlbi susayan kəslər Sənə izzət və haqq qazandırarlar, ya Rəbb.
19
Mərhəmət üçün Sənə yalvararkən əcdadlarımızın və
padşahlarımızın salehliyinə görə yalvarmırıq, ey Rəbb Allahımız,
20
çünki Sən qulların peyğəmbərlər vasitəsilə söylədiyin kimi
hiddətini və qəzəbini üstümüzə göndərdin. 21 Rəbb belə dedi:
«Belinizi əyib Babil padşahına tabe olun ki, atalarınıza verdiyim
torpaqda qala biləsiniz; 22 əgər Babil padşahına xidmət etmək
barədə Allahın sözünü eşitməsəniz, 23 Mən Yəhuda şəhərlərində və
Yerusəlim ətraflarında şənlik və sevinc səslərini, adaxlı və gəlin
səslərini yox edəcəyəm və bütün bu yer sakinsiz qalacaq». 24 Babil
padşahına xidmət etmək barədə Sənin səsinə qulaq asmadıq, Sən
də padşahlarımızın və atalarımızın sümüklərinin qazılıb qəbirdən
çıxarılacağı barədə qulların peyğəmbərlər vasitəsilə dediyin sözünü
yerinə yetirdin. 25 Budur, onlar günün bərk istisinə və gecənin
soyuğuna atıldılar, özləri isə vəbadan, aclıqdan, qılıncdan və
təqibdən öldülər. 26 Bu gün olduğu kimi, İsrail evinin və Yəhuda
evinin haqsızlığına görə Sən adını daşıyan evi tərk etdin. 27 Rəbb
Allahımız, bizimlə Sən Öz iltifatın və böyük şəfqətinə görə rəftar
etdin. 28 Qulun Musa vasitəsilə söylədiyin kimi İsrail övladlarının
önündə Öz Qanununu yazmağı əmr etdiyin gün belə dedin:
29
«Əgər Mənim səsimi eşitməsəniz, bu böyük və səs-küylü kütlə az
sayda qalacaq, çünki onları millətlərin arasına səpələyəcəyəm.
30
Mən bilirəm ki, onlar Mənə qulaq asmayacaqlar, çünki inadkar
xalqdırlar. Amma köçürüldükləri yerdə öz ürəklərinə diqqət

yetirəcəklər 31 və Mənim onların Allahı olduğumu biləcəklər. Mən
onlara itaətli ürək və eşidən qulaq verəcəyəm. 32 Onlar
köçürüldükləri torpaqda Məni izzətləndirəcəklər və Mənim adımı
yada salacaqlar. 33 Əvvəlki inadcıllıqlarından və pis əməllərindən
üz döndərəcəklər, çünki Rəbbin önündə günah edən əcdadlarının
başlarına gələnləri yada salacaqlar. 34 Onda Mən onları əcdadları
İbrahimə, İshaqa və Yaquba vəd etdiyim torpağa qaytaracağam və
onlar bu torpağa sahib olacaqlar; onların sayını çoxaldacağam,
azalmayacaqlar; 35 onlara əbədi əhd qoyacağam ki, Mən onların
Allahı, onlar da Mənim xalqım olsun; Mən xalqım İsraili ona
verdiyim torpaqdan bir daha tərpətməyəcəyəm».
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Külli-İxtiyar Rəbb, İsrailin Allahı, sıxıntı içində olan qəlb və
hüznlü ruh Sənə nida edir: 2 ya Rəbb, eşit və mərhəmət et, çünki
biz Sənin önündə günah etdik; 3 Sən əbədi qalan, biz isə əbədi yox
olanlarıq. 4 Külli-İxtiyar Rəbb, İsrailin Allahı, Sənin qarşında
günah edən İsrailin ölənlərinin və onların oğullarının duasını eşit;
onlar özlərinin Rəbb Allahının səsini eşitmədilər və buna görə də
bizə fəlakət üz verdi. 5 Atalarımızın haqsızlıqlarını yada salma,
lakin bu zaman Öz qüdrətini və Öz adını yada sal, 6 çünki Sən
bizim Rəbb Allahımızsan və biz Səni izzətləndirəcəyik, ya Rəbb.
7
Sən ona görə ürəklərimizə qorxu saldın ki, biz Sənin adını
çağıraq; köçürüldüyümüz yerdə Səni izzətləndirəcəyik, çünki biz
Sənin önündə günah edən atalarımızın hər bir günahını
ürəyimizdən silib atmışıq. 8 Budur, indi biz Rəbb Allahımızı tərk
edən atalarımızın bütün günahlarına görə təhqir, lənət və cəza üçün
bizi səpələdiyin köçürüldüyümüz yerdəyik.
Müdrikliyin tərifi
9
Ey İsrail, həyat əmrlərini dinlə,
Hikməti anlamaq üçün qulaq as.
10
Nə üçün, ey İsrail, nə üçün
Düşmənlərin torpağındasan?
Sən yad torpaqda qocalmısan,

11

Ölülərlə birlikdə murdarlanmısan,
Ölülər diyarında olanlara aid edilmisən,
12
Müdriklik mənbəyini tərk etmisən.
13
Əgər sən Allahın yolu ilə getsəydin,
Onda əbədi olaraq sülhdə yaşayardın.
14
Hikmətin, qüdrətin, biliyin
Harada olduğunu öyrən ki,
Eyni zamanda, uzun ömrün və həyatın,
Gözlərin nurunun və sülhün
Harada olduğunu biləsən.
15

Kim müdrikliyin yerini tapıb,
Kim onun xəzinəsinə girib?
16
Xalqların başçıları,
Yerdəki vəhşi heyvanlara nəzarət edənlər,
17
Göy quşları ilə əylənənlər,
Adamların güvəndikləri qızıl və gümüşü
Doymadan toplayanlar haradadır?
18
Gümüşdən olan əşyaları əldə etmək üçün
Təşvişə düşənlər haradadır?
Onların yeri məlum deyil.
19
Onlar yoxa çıxdılar,
Ölülər diyarına endilər,
Onların yerini başqaları tutdu.
20
Sonrakı nəsillər dünyaya göz açdılar,
Yer üzündə yaşadılar,
Lakin idrakın yolunu tanımadılar,
21
Müdrikliyin yollarını anlamadılar,
Onların oğulları da onu əldə edə bilmədilər;
Onlar müdrikliyin yolundan uzaqda idilər.
22
Müdrikliyin barəsində Kənanda eşidilmirdi,
O, Temanda da görünmürdü.
23
Həcər oğulları dünyəvi bilik axtarırlar,
Merra və Temanın tacirləri də
Əllaməlik və filosofluq edirlər;

Lakin onlar müdrikliyin yolunu tanımadılar,
Onun yollarını yada salmadılar.
24

Ey İsrail, Allahın evi necə böyük,
Onun hakimiyyəti altında olan yer
Necə də genişdir!
25
O, böyükdür və sonu yoxdur,
Uca və ölçüyəgəlməzdir.
26
Başlanğıcda orada adlı-sanlı,
Döyüşdə məharətli,
Qəhrəman nəhənglər doğulmuşdu.
27
Lakin Allah onları seçmədi,
İdrak yolunu onlara açmadı;
28
Onlar hikmətsizliklərindən məhv oldular,
Ağılsızlıqlarının ucbatından həlak oldular.
29

Göylərə kim çıxıb hikməti götürdü,
Buludlardan aşağı endirdi?
30
Dənizləri kim keçib onu tapdı,
Saf qızıldan da yaxşı olanı kim gətirə bilər?
31
Hikmətin yolunu bilən,
Onun getdiyi yollar haqqında düşünən
Kimsə yoxdur.
32
Lakin hər şeyi bilən Allah onu bütünlüklə tanıyır;
Allah Öz ağlı ilə onu aşkar etdi,
Yer üzünü əbədi vaxtlar üçün yaratdı,
Dördayaqlı heyvanlarla doldurdu.
33
O, işığı göndərir, işıq da gedir,
Onu çağırır, o da lərzə ilə Allaha itaət edir;
34
Ulduzlar da öz keşiklərində
Sevinclə parlayırlar.
35
Allah onları çağırdı,
Onlar da dedilər ki, biz buradayıq
Və onları Yaradanın qarşısında sevinclə parladılar.
36
Bu, bizim Allahımızdır,

Başqa kimsə Ona tay ola bilməz.
37
O, hikmətin hər cür yolunu tapdı,
Öz qulu Yaquba və Öz sevimlisi İsrailə verdi.
38
Bundan sonra hikmət yer üzündə göründü,
İnsanların arasında gəzib-dolaşdı.
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Allahın əmrlərinin kitabı,
Əbədi qalan qanun idrak yoludur.
Ona əməl edənlərin hamısı yaşayacaq,
Onu tərk edənlərsə öləcək.
2
Ey Yaqub, dön və ondan bərk tut,
Onun işığının parıltısında gəz.
3
Öz izzətini başqasına vermə,
Özünə faydalı olanı özgə millətə vermə.
4
Ey İsrail, biz bəxtiyarıq,
Çünki bilirik ki, Allaha xoş gələn nədir.
Yerusəlimə təsəlli
5
Cəsarətli ol, Mənim xalqım,
İsrailin adını yaşadan!
6
Siz məhv olmaq üçün
Bütpərəstlərə təslim edilmədiniz,
Allahı qəzəbləndirdiyiniz üçün
Düşmənlərə təslim edildiniz.
7
Çünki siz Allaha deyil,
Cinlərə qurban gətirərək
Yaradanınızı qəzəbləndirdiniz.
8
Sizi qidalandıran
Əbədi Allahı unutdunuz,
Həmçinin sizi bəsləyən
Yerusəlimi məyus etdiniz.
9
Çünki Yerusəlim Allahdan sizin üzərinizə
Gələn qəzəbi görüb dedi:

«Qulaq asın, Sionun qonşuları,
Allah mənə böyük kədər göndərdi,
10
Ona görə ki mən oğul və qızlarımın
Əsir edildiyini gördüm;
Bunu onların üzərinə Əbədi Olan göndərdi.
11
Mən onları sevinclə qidalandırırdım,
Amma ağlaşma və kədərlə buraxdım.
12
Qoy heç kəs mənim üçün sevinməsin,
Mən çoxlarının tərk etdiyi dul qadına bənzəyirəm.
Oğul və qızlarımın günahına görə boşaldım,
Çünki onlar Allahın qanununa arxa çevirdilər;
13
Onun qaydalarını dərk etmədilər,
Allahın əmrlərinin yolu ilə getmədilər,
Onun salehliyində olan
Təlim yollarına qədəm qoymadılar.
14
Gəlin, Sionun qonşuları,
Oğul və qızlarımın əsirliyini xatırlayın;
Əbədi Olan bunu onların üzərinə göndərdi.
15
Çünki O, uzaqdan gələn bir milləti
Onların başına bəla etdi;
Sərt sifətli və başqa dildə danışan bu millət
Nə ağsaqqaldan utanır,
Nə də körpəyə rəhm edir.
16
Onlar dul qadının sevimli oğullarını,
Tənha qadının qızlarını apardılar.
17

Mən sizə necə kömək edə bilərəm?
Bu fəlakəti kim sizin başınıza gətiribsə,
O da sizi düşmənlərinizin əlindən xilas edə bilər.
19
Gedin, övladlarım, gedin,
Çünki mən boş qalmalıyam.
20
Mən sülh libasını əynimdən çıxartdım,
Yalvarışımın çuluna büründüm;
Ömrüm boyu Əbədi Olana fəryad edəcəyəm.
21
Cəsarətli olun, övladlarım, Allahı çağırın,
18

O, sizi əsarətdən, düşmənlərinizin əlindən qurtaracaq.
22
Çünki Əbədi Olandan
Sizin xilasınızı gözlədim,
Mərhəmətə görə mənə
Müqəddəs Olandan sevinc gəldi;
Bu mərhəmət tezliklə
Sizə Əbədi Olandan, Xilaskarınızdan gələcək.
23
Mən sizi kədər və ağlaşma ilə buraxdım,
Amma Allah sizi mənə
Sevinc və şadlıq içində əbədilik qaytaracaq.
24
İndi Sionun qonşuları
Sizin əsirliyinizi gördükləri kimi,
Tezliklə Allahdan olan xilasınızı da görəcəklər;
Bu xilas sizə böyük izzətlə,
Əbədi Olanın əzəməti ilə gələcək.
25
Övladlarım! Sizin üzərinizə
Allahdan gələn qəzəbə dözün;
Düşmən sizi təqib edirdi,
Amma siz tezliklə onun məğlubiyyətini görəcəksiniz,
Onu boyunduruğa salacaqsınız.
26
Mənim qidalandırdığım kəslər
Hamar olmayan yolla getdilər,
Düşmənlər tərəfindən oğurlanan
Sürü kimi ələ keçirildilər.
27
Cəsarətli olun, övladlarım, Allahı çağırın,
Çünki bütün bunları üzərinizə Göndərən
Sizi yada salacaq.
28
Allahı tərk etməkdə qətiyyətli olduğunuz kimi,
İndi də Ona tərəf dönün;
Onu axtarmaq üçün on dəfə artıq səy edin.
29
Çünki bu fəlakəti üzərinizə Göndərən
Sizə xilasla əbədi sevinc də göndərəcək.
Yerusəlimə yardım

30

Cəsarətli ol, Yerusəlim!
Sənə bu adı verən sənə təsəlli verəcək.
31
Səninlə pis rəftar edib,
Süqutuna sevinənlərin vay halına,
32
Övladlarının xidmət etdiyi şəhərlərin,
oğullarını qəbul edən torpağın vay halına!
33
O, sənin süqutuna sevindiyi kimi,
Məğlubiyyətinə şad olduğu kimi,
Öz viranəliyinə də kədərlənəcək.
34
Mən ondan izdiham sevincini alacağam,
Onun lovğalığı kədərə çevriləcək.
35
Əbədi Olandan onun üzərinə göndərilən
Od bir neçə gün yanacaq,
Uzun müddət cinlər onda sakin olacaq.
36
Ey Yerusəlim, şərqə nəzər sal,
Allahdan sənə gələn sevinci gör.
37
Budur, sənin buraxdığın oğulların gəlirlər,
Müqəddəs Olanın sözü ilə
Şərqdən qərbə qədər hər tərəfdən toplananlar
Allahın izzətinə görə sevinərək gəlirlər.

5
1

Ey Yerusəlim!
Öz kədər və kin libasını əynindən çıxart,
Allahdan olan gözəllik izzətini əbədi olaraq geyin.
2
Allahdan olan salehlik libasına bürün,
Əbədi Olanın izzət tacını başına qoy.
3
Çünki Allah səma altında olan hər kəsə
Sənin parlaqlığını göstərəcək.
4
Allahın əbədi olaraq
Sənə verdiyi ad belə olacaq:
«Salehlikdən gələn sülh və möminliyin izzəti».
5

Qalx, Yerusəlim,

Hündür yerdə dayanaraq
Üzünü şərqə tərəf tutub,
Müqəddəs Olanın sözü ilə
Qərbdən şərqə qədər
Hər tərəfdən toplanmış övladlarına bax,
Allahın onları yada saldığına sevinirlər.
6
Onlar sənin içindən piyada,
Düşmənləri tərəfindən təqib olunaraq çıxdılar,
Amma Allah onları sənin içinə
Padşah taxtında izzətlə gətirəcək.
7
İsrailin möhkəm addımla,
Allahın izzəti ilə irəliləməsindən ötrü
Allah hər uca dağın və əbədi təpənin alçalmasını əmr etdi,
Yer üzünün eyni səviyyədə olması üçün
Vadilərin doldurulmasını,
8
Meşənin və hər xoş ətirli ağacın
Allahın əmri ilə İsrailin üzərinə kölgə salmasını buyurdu.
9
Allah Özündən olan mərhəmət və salehliklə
Sevinc içində, Öz izzətinin işığı ilə
İsrailin önündə gedəcək.

