
 

 

 

I. PHẦN MỞ ĐẦU 

Yob bị thử thách 

1 Xưa ở xứ Us, có một người tên là Yob, một người liêm khiết và chính trực, kính sợ Thiên Chúa và lánh 

xa điều gian ác. 2 Ông sinh được 7 trai và 3 gái. 3 Ông có đàn súc vật gồm 7,000 chiên, 3,000 lạc đà, 500 đôi 

bò, 500 lừa cái và một số rất đông tôi tớ. Ông là người giàu có nhất trong các con cái phương Ðông. 4 Các con 

trai ông thường đi dự tiệc nơi nhà các anh em luân phiên nhau đãi và họ sai người mời ba chị em gái của họ 

đến ăn uống với họ. 5 Một khi đã giáp vòng yến tiệc, Yob gọi họ đến và thanh tẩy họ. Rồi ông dậy sớm và 

dâng lễ vật thượng hiến cho từng người. Vì Yob nghĩ rằng: "Có thể các con ta đã phạm tội và đã nguyền rủa 

Thiên Chúa trong lòng". Yob hằng làm như vậy mỗi lần. 

6 Một ngày kia các con cái của Thiên Chúa đến ra mắt Yavê, và Satan cũng có mặt giữa họ, 7 Yavê phán 

hỏi Satan: "Ngươi từ đâu đến?" Satan thưa với Yavê rằng: "Ði lởn vởn và lang thang trên đất". 8 Yavê lại phán 

hỏi Satan: "Ngươi có lưu ý đến Yob, tôi tớ của ta chăng? Trên đất, chẳng có ai như nó: Một người liêm khiết 

và chính trực, kính sợ Thiên Chúa và xa điều gian ác". 9 Satan thưa với Yavê: "Khi không mà Yob lại kính sợ 

Thiên Chúa sao? 10 Không phải chính Người đã che chở nó, nhà cửa và sản nghiệp xung quanh thuộc về nó 

bằng một hàng rào sao? Người đã chúc lành cho công việc tay nó làm và các đàn súc vật của nó đã tràn ngập 

cả xứ. 11 Nhưng Người hãy giơ tay và giáng đòn trên tất cả những gì thuộc về nó. Chắc chắn nó sẽ nguyền rủa 

vào mặt Người". 12 Yavê phán với Satan: "Ðược, tất cả những gì nó có, thuộc quyền ngươi. Nhưng chớ đụng 

đến mình nó". Và Satan lui khỏi nhan Yavê. 

13 Vậy, một ngày kia, trong lúc con trai con gái của ông đang ăn và uống rượu trong nhà người anh cả, 14 thì 

một người đưa tin đến nói với Yob: "Bò đang cày và bầy lừa cái đang gậm cỏ bên cạnh, 15 thì dân Saba xông 

vào cướp hết, và chúng đã lấy gươm giết chết các tôi tớ; còn mình tôi chạy thoát về báo tin cho ông". 16 Hắn 

còn đang nói thì một người khác đến báo: "Lửa của Thiên Chúa từ trời giáng xuống đã đốt cháy dê cừu và tôi 

tớ, và đã thiêu hủy chúng, còn mình tôi chạy thoát về báo tin cho ông". 17 Hắn còn đang nói thì này một người 

khác đến báo: "Người Kanđê chia làm ba toán xông vào đoàn lạc đà và cướp đi, và chúng đã lấy gươm đâm 

giết các tôi tớ; còn mình tôi chạy thoát về báo tin cho ông". 18 Hắn còn đang nói thì một người khác đến báo: 

"Con trai con gái ông đang ăn và uống rượu trong nhà người anh cả, 19 thì này một cơn gió từ sa mạc lùa đến 

làm rung chuyển cả bốn góc nhà và căn nhà đã sập xuống trên các trẻ; chúng đã chết. Còn mình tôi chạy thoát 

về báo tin cho ông". 



 

 

20 Yob chỗi dậy, xé áo mình ra, cạo đầu, sấp mình xuống đất, phục lạy, 21 và nói: 

"Tôi đã trần truồng lọt khỏi lòng mẹ, 

tôi cũng sẽ trần truồng về lại nơi đó. 

Yavê đã cho, Yavê đã lấy lại, 

Ðáng chúc tụng thay Danh Yavê!" 

22 Trong tất cả các sự ấy, Yob không hề lỗi phạm và không nói điều gì xúc phạm đến Thiên Chúa. 

  



 

 

  

1 Vậy một ngày kia, các con cái của Thiên Chúa đã đến ra mắt Yavê, và Satan cũng đến cùng với họ để ra 

mắt Yavê. 2 Yavê phán với Satan: "Ngươi từ đâu đến? Satan thưa với Yavê: "Ði lởn vởn và lang thang trên 

đất". 3 Yavê phán với Satan: "Ngươi có lưu ý đến Yob, tôi tớ của Ta chăng? Trên đất, chẳng có ai như nó: Một 

người liêm khiết và chính trực, kính sợ Thiên Chúa và xa lánh điều gian ác; và nó vẫn kiên quyết trong sự liêm 

chính của nó, mặc dù ngươi đã đẩy Ta vô cớ chống lại nó hầu làm hại nó". 4 Satan thưa với Yavê: "Da thay 

da. Tất cả những gì người ta có, người ta cũng bỏ để cứu lấy mạng mình! 5 Nhưng xin Người ra tay đụng đến 

xương thịt nó; chắc chắn nó sẽ nguyền rủa Người ngay mặt!" 6 Yavê phán với Satan: "Ðược, nó thuộc quyền 

ngươi; nhưng hãy tôn trọng mạng sống nó". 

7 Satan lui khỏi nhan Yavê, và dùng ung sang hiểm độc đánh Yob từ gan bàn chân lên tới đỉnh đầu. 8 Yob 

dùng một mảnh sành để gãi và ngồi ở giữa đống tro. 9 Vợ ông bảo ông: "Ông còn kiên quyết trong sự liêm 

chính của ông nữa thôi. Hãy nguyền rủa Thiên Chúa rồi chết đi!" 10 Nhưng ông bảo bà: "Bà nói như một mụ 

điên. Chúng ta nhận điều tốt lành từ Thiên Chúa, làm sao chúng ta lại không nhận điều bất hạnh?" Trong tất 

cả các sự ấy, môi miệng Yob không hề phạm lỗi. 

11 Ba người bạn của Yob biết được tất cả những bất hạnh đã ụp xuống trên ông. Họ kéo đến, mỗi người từ 

xứ sở mình, Êliphaz từ Têman, Bilđađ từ Shuah, và Xôphar từ Naamat. Họ cùng nhau bàn tính đến để chia 

buồn và an ủi ông. 12 Ngước mắt từ xa, họ không còn nhận ra ông nữa, và họ cất tiếng khóc ròng. Mỗi người 

xé áo mình ra và rắc đất lên đầu. 13 Ðoạn họ ngồi bệt xuống bên cạnh ông 7 ngày đêm, không nói với ông một 

lời; vì họ thấy sự đau khổ của ông quá lớn. 

  



 

 

  

II. CUỘC ÐỐI THOẠI 

1. Khúc I 

 Yob nguyền rủa ngày sinh 

1 Cuối cùng, Yob mở miệng và nguyền rủa ngày ông sinh ra. 

2 Yob cất tiếng và nói: 

3 Phải chi biến tan cái ngày tôi chào đời, 

cái đêm đã loan báo: "một bé trai được thụ thai!" 

4 Ngày ấy, phải chi là tăm tối, 

và Thiên Chúa từ nơi cao chẳng thèm đếm xỉa, 

và không tia sáng nào chiếu dọi trên nó! 

5 Phải chi tối tăm và bóng sự chết làm nó lu mờ, 

mây đen che phủ, 

và sương mù làm nó kinh hãi! 

6 Ðêm đó, phải chi tối tăm mù mịt chế ngự, 

phải chi nó đừng cộng vào ngày trong năm, 

đừng kể vào sổ các tháng. 

7 Phải chi đêm ấy nên son sẻ, 

và không biết đến một tiếng reo vui! 

8 Phải chi chúng nguyền rủa đêm đó, 

những kẻ nguyền rủa ngày 

và sẵn sàng lay tỉnh Lêviathan! 

9 Phải chi sao mai của đêm ấy nên tăm tối. 

Phải chi đêm ấy luống công chờ mong ánh sáng 

và chẳng được thấy mí hừng đông hé mở! 

10 Vì đêm ấy đã không đóng cho tôi cửa lòng dạ, 

để che giấu thống khổ khỏi mắt tôi. 



 

 

11 Tại sao tôi đã chẳng chết đi khi vừa ra khỏi dạ, 

tắt thở khi mới lọt lòng! 

12 Tại sao lại có hai đầu gối để đỡ lấy tôi 

và đôi vú để cho tôi bú? 

13 Giờ đây tôi đã nằm xuống, an lành, 

tôi đã ngủ và nghỉ ngơi, 

14 cùng với vua chúa và mưu sĩ của trần gian, 

những kẻ đã xây dựng lại cho mình những phế tích, 

15 cùng với hàng vương công có vàng dư dật 

và đã lấy bạc chất đầy nhà chúng. 

16 Hoặc tôi đã chẳng có như một trẻ đẻ non giấu kín, 

như những bé thơ không thấy ánh sáng. 

17 Ở đó, những kẻ hung dữ không còn phá phách, 

và ở đó, được nghỉ yên những kẻ sức cùng. 

18 Những kẻ tù đày cũng được bình an, 

không còn phải nghe những lời mắng nhiếc của bọn cai tù. 

19 Ở đó, lớn bé lẫn lộn, 

và nô lệ được giải phóng khỏi chủ. 

20 Tại sao Người lại ban ánh sáng cho kẻ khổ cực 

và sự sống cho người lòng đầy cay đắng, 

21 cho những kẻ mong chờ cái chết mà cái chết không lại, 

những kẻ lục tìm nó hơn tìm kho báu? 

22 Những kẻ hoan hỉ về một nấm mồ 

và mừng quýnh vì gặp một phần mộ, 

23 cho người mà đường đi bị giấu kín 

và Thiên Chúa bủa vây tứ phía? 

24 Bởi vì, tôi chỉ có những nức nở thay bánh ăn 

và tiếng gào thét của tôi tuôn trào như nước. 

25 Bởi vì cơn sợ hãi ám ảnh tôi đổ ập trên tôi, 



 

 

và điều tôi khiếp hãi đến trên tôi. 

26 Tôi chẳng được bình an, chẳng được yên hàn, 

chẳng được nghỉ ngơi, chỉ toàn là những khổ não!" 

  



 

 

  

Tin tưởng nơi Thiên Chúa 

1 Êliphaz, người Têman lên tiếng và nói: 

2 Nếu chúng tôi nói với anh một lời, anh chịu nổi chăng? 

Nhưng ai nào có thể cầm mình không nói? 

3 Kìa, anh đã khích lệ bao người, 

và anh đã làm những cánh tay suy nhược nên mạnh mẽ. 

4 Lời của anh đã nâng đỡ người lảo đảo 

và anh đã kềm vững những đầu gối run rẩy. 

5 Vậy giờ đây, đến lượt anh, anh lại suy nhược, 

chính anh bị đánh, anh lại kinh hoàng! 

6 Lòng đạo của anh chẳng làm anh vững dạ, 

đời sống liêm chính của anh không làm anh hy vọng? 

7 Anh nhớ lại dùm đi: Ai nào vô tội đã gặp nạn? 

Ở đâu người chính trực lại bị diệt vong? 

8 Như tôi hằng thấy, kẻ cày bừa bất hạnh, 

và gieo vãi khổ đau thì lại gặt (khổ đau và bất hạnh). 

9 Chúng bị diệt vong bởi hơi thở của Thiên Chúa, 

và trong cơn gió thịnh nộ của Người, chúng biến tan. 

10 Tiếng rống của sư tử, tiếng gầm của mãnh thú, 

và nanh vuốt của sư tử non bị bẻ gãy. 

11 Sư tử vong mạng vì thiếu mồi 

và đàn con của sư tử cái tan tác. 

12 Có một lời len lén vọng đến tôi, 

và tai tôi nghe thấy tiếng thì thầm. 

13 Giữa những ác mộng của những thị kiến đêm khuya, 

khi một giấc tê mê xuống trên người phàm, 



 

 

14 một mối kinh hoàng xâm chiếm lấy tôi 

và run rẩy lay chuyển cả xương tôi; 

15 một làn hơi lướt qua mặt tôi khi đó 

và làm dựng đứng lớp lông trên da thịt tôi. 

16 Một người đã đứng đó, mặt nhận không ra, 

một bóng hình sừng sững trước mắt tôi. 

Im lặng... và tôi nghe một giọng nói: 

"17 Phàm nhân há lại công chính trước mặt Thiên Chúa. 

Con người há lại tinh sạch trước Ðấng tạo thành? 

18 Các tôi tớ Người, Thiên Chúa không tin tưởng, 

Các thiên thần, Người còn buộc lỗi. 

19 Huống hồ những kẻ ở trong các ngôi nhà bằng đất sét, 

dựng trên cát bụi! 

Người ta chà đạp chúng như loài sâu bọ, 

20 một sớm một chiều, chúng bị nghiền tán thành bụi đất, 

chúng biến tan đời đời, chẳng ai lưu ý. 

21 Cọc chống lều chúng đã chẳng bị nhổ sao? 

Chúng chết mà không biết đến khôn ngoan". 

  



 

 

  

1 Hãy gọi đi! Người ta sẽ trả lời anh chăng? 

Anh sẽ quay về với vị nào trong các thánh? 

2 Bởi vì nỗi phiền muộn giết chết kẻ điên khùng, 

và cơn hờn giận tiêu diệt người ngu ngốc. 

3 Tôi, tôi đã thấy một kẻ điên đâm rễ, 

và ngay đó tôi nguyền rủa nơi y trú ngụ: 

"4 Phải chi con cái hắn dạt xa mọi nơi nương tựa, 

bị áp đảo nơi Cổng thành không một ai đáp cứu! 

5 Mùa màng chúng gặt, kẻ đói ăn, 

và kẻ khát hãy nốc hết của cải chúng". 

6 Bởi vì hoạn nạn chẳng phải từ cát bụi nảy ra, 

và khổ nhọc không nẩy mầm từ đất. 

7 Nhưng con người sinh ra để đau khổ, 

như con cái sấm sét bay lượn nơi cao. 

8 Phần tôi, tôi sẽ cậy nhờ Thiên Chúa, 

bên Thiên Chúa tôi sẽ trình bày vụ án tôi. 

9 Người làm những điều lớn lao không sao dò thấu, 

những kỳ công không tài nào đếm xuể. 

10 Người đổ mưa trên mặt đất 

và làm mặt cánh đồng dầm dề nước chảy. 

11 Người nâng cao những kẻ khiêm nhường, 

và người tâm hồn u tối vươn lên cùng giải thoát. 

12 Người phá hỏng những mưu kế của bọn khôn khéo, 

và tay chúng vất vả mà kết quả chẳng có. 

13 Người bắt chộp hạng khôn ngoan ngay lúc chúng bày giảo kế, 

và đi trước kế hoạch của hạng quỷ quyệt. 



 

 

14 Giữa ban ngày, chúng vấp phải tối tăm, 

và chúng quờ quạng, giữa trưa, như trong đêm tối. 

15 Người cứu kẻ côi cút khỏi gươm đâm, 

và kẻ bần cùng khỏi tay quân cường bạo. 

16 Thế đó, niềm hy vọng về với người yếu thế, 

và bất chính phải khớp miệng. 

17 Hạnh phúc thay người được Thiên Chúa sửa trị! 

Vậy chớ coi thường bài học của Shađđay! 

18 Vì chính Người gây thương tích, Người lại băng bó, 

Người đánh bầm tím, nhưng tay Người lại chữa lành. 

19 Trong sáu cơn nguy ngập, Người sẽ gìn giữ anh, 

tới cơn thứ bảy, chẳng còn bất hạnh nào chạm tới anh được. 

20 Trong cơn đói kém, Người sẽ cứu anh khỏi chết, 

trong chiến trận, khỏi dấu gươm đâm. 

21 Anh sẽ được an toàn khỏi ngọn roi miệng lưỡi, 

anh sẽ chẳng hãi sợ khi xảy ra tai biến. 

22 Tai biến và đói kém, anh sẽ cười khẩy, 

đã thu ruộng đất, anh sẽ chẳng hãi sợ. 

23 Bởi vì anh sẽ kết ước với đá ruộng đồng, 

và các dã thú sẽ cùng anh hòa thuận. 

24 Anh sẽ thấy lều trại phong phú, 

rảo thăm nơi ở, chẳng thiếu thốn chi. 

25 Anh sẽ thấy dòng dõi sinh sôi đông đúc, 

và con cái anh như cỏ xanh trên đất. 

26 Anh sẽ vào mồ khi tuổi già sung mãn, 

như người ta đánh đống rơm ngày mùa. 

27 Ðó là điều chúng tôi đã dò thấu; thật đúng như vậy. 

Hãy nghe, và rút tỉa lợi ích cho mình". 

  



 

 

  

Chỉ người đau khổ biết được khổ đau của mình 

1 Yob cất tiếng và nói: 

2 Ôi, nếu người ta cân được phiền muộn của tôi, 

và đặt lên bàn cân cả nỗi bất hạnh! 

3 Nhưng chúng còn nặng hơn cát biển, 

chính vì thế mà lời của tôi tắc nghẹn. 

4 Bởi vì những mũi tên của Shađđay ghim vào tôi, 

và lòng trí tôi uống lấy nọc độc; 

những cơn kinh hoàng 

của Thiên Chúa dàn trận chống lại tôi. 

5 Lừa hoang nào cất tiếng hí bên đám cỏ non? 

Bò mộng nào rống lên bên đống cỏ? 

6 Ðồ nhạt nhẽo nào ăn không muối? 

Mùi vị gì trong nước cốt thục quỳ? 

7 Hồn tôi chối từ đụng đến, 

lòng tôi chán ngấy bánh ăn. 

8 Ôi, xin hãy đến điều tôi khấn nài, 

và xin Thiên Chúa ban cho tôi điều tôi trông đợi! 

9 Ước gì Thiên Chúa đoái đánh tôi tán vụn, 

Người vung tay Người mà khử trừ tôi! 

10 Thì ít ra tôi sẽ được niềm an ủi này, 

và chút niềm vui 

trong cực hình không tình thương xót, 

là đã chẳng quên lãng lời của Ðấng Thánh. 

11 Sức lực tôi là gì để mà hy vọng? 

Vận số tôi ra sao để mà kiên nhẫn? 



 

 

12 Sức tôi há là sức đá, 

thịt tôi đâu phải bằng đồng? 

13 Phải chăng là hư không, trợ lực tôi đợi chờ? 

và mọi nương tựa đã bỏ tôi mà đi? 

14 Từ chối lòng trung tín với đồng loại, 

e cũng bỏ qua sự kính sợ Shađđay. 

15 Anh em tôi đã phản bội tôi như một giòng nước lũ, 

như lòng những giòng suối đào tẩu. 

16 Giá băng làm chúng tối sầm lại 

và trên chúng tuyết đọng lại từng đống; 

17 Nhưng khi mặt trời thiêu đốt, chúng cạn khô, 

chúng biến mất tại chỗ, khi trời chưa nóng. 

18 Ðoàn thương đội rẽ khỏi đường họ, 

tiến sâu vào sa mạc và tiêu hao. 

19 Ðoàn thương đội Têma giương mắt ngó chằm chặp, 

đoàn lữ hành Saba trông chờ nơi chúng. 

20 Nhưng họ bị bẽ bàng vì đã tin tưởng, 

khi đến bên bờ, họ phải sượng sùng. 

21 Giờ đây, đối với tôi, các anh là như thế đó, 

các anh thấy tai biến và khiếp sợ xâm chiếm các anh. 

22 Phải chăng tôi đã nói với các anh: 

"Hãy ban cho tôi chút gì, 

hãy lấy trong tài sản các anh bố thí cho tôi. 

23 Hãy giải cứu tôi khỏi tay một địch thù, 

hãy giải thoát tôi khỏi tay bạo chúa?" 

24 Hãy cho tôi hay và tôi sẽ nín lặng, 

hãy chỉ tôi rõ, tôi đã lỗi lầm điều chi? 

25 Lời công chính có sức mạnh dường bao! 

Những lời trách móc của anh trách móc gì? 



 

 

26 Phải chăng các anh muốn bác bẻ lời nói: 

Nhưng, gửi cho gió, những lời của kẻ tuyệt vọng! 

27 Các anh rút thăm cả kẻ côi cút 

và bán luôn cả bạn bè. 

28 Thôi, tôi van các anh, hãy ngó nhìn tôi! 

Tôi lại sẽ nói láo các anh thẳng mặt? 

29 Hãy quay lại, xin đừng dối trá. 

Hãy quay lại, sự công chính của tôi còn đó. 

30 Trên lưỡi tôi có điều dối trá? 

Khẩu cái tôi không phân biệt được họa tai? 

  



 

 

  

1 Chẳng là thời khổ dịch, thời con người sống trên đất, 

và số ngày của nó qua đi như chuỗi ngày của kẻ làm thuê? 

2 Như kẻ nô lệ mong mỏi bóng tối, 

và như người làm thuê ngóng đợi tiền công. 

3 Tôi đã thừa hưởng những tháng của tuyệt vọng 

và lãnh phần những đêm mệt lử. 

4 Ngả lưng, tôi tự hỏi: "Khi nào trời sáng?" 

Vừa thức dậy: "Khi nào trời tối?" 

Và tôi đầy ắp những cơn mê sảng cho đến khi chiều xuống. 

5 Chấy rận và vẩy ghét phủ lút thịt tôi, 

da tôi nứt nẻ và ứa mủ. 

6 Ngày đời tôi nhanh hơn thoi đưa, 

và tàn lụi không hy vọng. 

7 Xin hãy nhớ rằng đời tôi chỉ là một hơi thở, 

và mắt tôi sẽ không còn thấy lại hạnh phúc. 

8 Mắt thấy tôi sẽ không còn nhận ra tôi. 

Mắt Người trên tôi và tôi sẽ chẳng còn. 

9 Mây tan ra và trôi đi: 

Thế đó, kẻ xuống âm phủ để rồi chẳng còn lên lại! 

10 Nó sẽ không còn quay trở lại nhà, 

và chốn nó lưu ngụ không còn thấy lại nó nữa. 

11 Vì thế tôi sẽ chẳng nín thinh, 

hơi thở hổn hển, tôi sẽ nói, 

lòng dạ chua chát, tôi sẽ thở than: 

12 Tôi đâu phải Biển cả hay Quái vật trùng dương 

để Người đặt đội quân canh chống lại tôi? 



 

 

13 Nếu tôi nói: "Giường tôi nằm sẽ ủi an tôi, 

chốn tôi ngả lưng sẽ làm dịu bớt lời tôi than vãn". 

14 Thì khi ấy Người khủng bố tôi bằng những chiêm bao, 

và làm tôi khiếp vía bằng những thị kiến. 

15 Thà trăm lần treo cổ! 

Thà chết còn hơn bộ xương khô! 

16 Tôi bất cần! Tôi sẽ chẳng sống mãi. 

Ðể kệ tôi, vì ngày đời tôi chỉ là một hơi thở. 

17 Phàm nhân là gì để phải chú ý đến như thế, 

để Người phải bận tâm, 

18 đến nỗi phải dò xét nó mỗi sáng 

và thử nghiệm nó mọi lúc? 

19 Khi nào Người mới chấm dứt rình rập tôi? 

và để tôi nuốt trôi nước miếng? 

20 Tôi đã phạm tội? Ðụng gì đến Người. 

hỡi Ðấng dò xét con người? 

Tại sao Người lại coi tôi như bia của Người? 

Và phải chăng tôi đã trở thành gánh nặng cho Người? 

21 Người không thể chịu đựng tội ác của tôi, 

bỏ qua lỗi lầm tôi phạm? 

Vì kíp đây tôi sẽ nằm trong bụi đất, 

Người sợ tìm tôi và tôi sẽ chẳng còn." 

  



 

 

  

Sự công chính của Thiên Chúa 

1 Khi ấy, Bilđađ người Shuah cất tiếng và nói: 

2 Ðến bao giờ, anh sẽ còn lải nhải 

và có những lời lẽ giống như một cơn gió mạnh? 

3 Thiên Chúa há xuyên tạc điều chính trực? 

và Shađđay há bẻ cong công lý? 

4 Nếu con cái anh đã phạm tội chống lại Người, 

Người đã phú giao chúng cho quyền lực tội ác chúng. 

5 Phần anh, nếu anh tìm kiếm Thiên Chúa, 

và cầu khẩn Shađđay. 

6 Nếu anh ngay thẳng và chính trực, 

thì ngay từ bây giờ, Người sẽ chăm sóc đến anh 

và sẽ khôi phục anh lại trong sự công chính của anh. 

7 Và tình trạng ban đầu của anh sẽ chẳng kể là bao 

bên cạnh tương lại rạng rỡ của anh. 

8 Vậy, hãy hỏi những thế hệ đã qua. 

Hãy lưu tâm đến kinh nghiệm của cha ông họ. 

9 Vì chúng ta mới thuộc hôm qua, chẳng biết gì, 

ngày đời chúng ta chỉ là chiếc bóng trên đất 

10 Nhưng họ sẽ chỉ bảo và nói với anh 

và rút ra từ lòng họ những lời này: 

"11 Cây cói há mọc ngoài đầm lầy? 

Không nước, cây sậy có thể mọc lên được? 

12 Khi còn trong đọt, và không người hái, 

nó đã héo khô trước mọi thứ cỏ". 

13 Ðó là số phận của mọi kẻ lãng quên Thiên Chúa. 



 

 

Thế đó, hy vọng của quân vô đạo sẽ lụi tàn. 

14 Bảo đảm của nó mong manh như sợi chỉ, 

niềm tin tưởng của nó, một màng nhện. 

15 Nó dựa vào nhà nó, nhà lung lay. 

Nó bám víu, nhà đổ sập. 

16 Này, đầy nhựa sống dưới ánh mặt trời, 

trổ nhánh non trên vườn, 

17 rễ nó chằng chịt trong đá tảng, 

nó đâm sâu vào lòng đá. 

18 Nhưng nếu người ta nhổ nó ra khỏi chỗ của nó, 

chỗ của nó sẽ vội chối từ nó: "Ta chưa hề thấy ngươi!" 

19 Nó mục nát bên đường, 

và từ bụi đất ấy, một cây khác sẽ nẩy mầm. 

20 Không, Thiên Chúa không ruồng rẫy người liêm chính, 

và chẳng trợ lực phường ác nhân. 

21 Người sẽ chất đầy miệng anh tiếng cười, 

và môi anh, tiếng tung hô. 

22 Những kẻ thù ghét anh sẽ mặc lấy hổ thẹn, 

và lều trại của phường gian ác sẽ chẳng còn". 

  



 

 

  

Sự công chính của Thiên Chúa chế ngự con người 

1 Yob cất tiếng và nói: 

2 Tôi biết rõ là như vậy, 

làm sao người phàm lại có lý trước mặt Thiên Chúa? 

3 Nếu nó muốn tranh luận với Người, 

một trên ngàn lần, Người sẽ chẳng đáp lại. 

4 Lòng khôn ngoan và sức dũng mạnh, 

ai đã đương đầu với Người mà còn nguyên vẹn? 

5 Chính Người, Ðấng chuyển núi dời non mà chúng chẳng biết, 

Ðấng lật nhào chúng trong cơn thịnh nộ của Người; 

6 Người lay chuyển đất rời khỏi chỗ 

và cột chống đỡ nó phải lung lay. 

7 Theo lệnh Người, mặt trời chẳng mọc, 

Người đặt sao trong dấu niêm phong. 

8 Một mình Người, Người trải các tầng trời, 

và Người đi trên đầu sóng biển; 

9 Người dựng nên Bắc đẩu và sao Cày, 

chòm sao Rua và các chòm sao phương Nam; 

10 Người làm những công trình lớn lao không sao dò thấu, 

những kỳ công không tài nào đếm xuể. 

11 Người đi cạnh tôi, tôi không thấy Người, 

Người lướt qua, tôi chẳng nhận ra. 

12 Nếu Người xuống tay, ai nào ngăn cản được? 

Ai dám nói với Người: "Người làm chi vậy?" 

13 Thiên Chúa không kìm hãm cơn giận của Người, 

các đồng minh của Rakhab nằm sõng sượt dưới chân Người. 



 

 

14 Há tôi sẽ đáp lại Người, 

tìm lời chống lại Người? 

15 Dù tôi có công chính, trả lời Người ích chi? 

Ấy chính Ðấng cáo tội tôi mà tôi phải khẩn cầu! 

16 Ngay cả khi tôi kêu gọi và Người đáp lại, 

tôi cũng chẳng dám tinNgười đã nghe tiếng tôi! 

17 Người xéo nát tôi trong cơn bão tố 

và vô cớ gia tăng cho tôi thương tích. 

18 Người chẳng để tôi kịp thở, 

nhưng Người cho tôi những no đầy cay đắng. 

19 Dùng sức mạnh ư? Người là chính sức mạnh. 

Nại vào công lý? Nhưng ai dám kiện Người? 

20 Dẫu tôi có lý, miệng tôi cũng lên án tôi, 

tôi vô tội, nó minh chứng tôi gian ác! 

21 Tôi vô tội sao? chính tôi cũng chẳng biết nữa. 

tôi chán chường cuộc sống. 

22 Tôi bất cần, tôi đã chẳng nói: 

"Kẻ vô tội cũng như kẻ gian ác, Người tiêu diệt cả". 

23 Khi tai ương bất ngờ gieo rắc chết chóc, 

Người nhạo cười nỗi khốn khổ của kẻ liêm chính. 

24 Một xứ bị nộp trong tay kẻ dữ? 

Người che mặt các quan tòa; 

nếu chẳng là Người, thì nào ai khác?" 

25 Ngày đời tôi trôi qua nhanh hơn kẻ chạy đua, 

chúng trốn chạy mà không nhìn thấy hạnh phúc. 

26 Chúng lướt mau như thuyền nan, 

như đại bàng bổ xuống con mồi. 

27 Nếu tôi tự nhủ: Hãy quên đi lời than vãn, 

hãy đổi bộ mặt và tươi cười lên. 



 

 

28 Tôi hãi sợ những cơn đau đớn; 

biết rằng Người chẳng tha bổng tôi. 

29 Tôi, tôi phải là kẻ phạm lỗi! 

Vậy, tại sao làm tôi mệt mỏi vô ích? 

30 Tôi có tắm rửa trong nước tuyết, 

tôi có tẩy tay trong hôi dưỡng, 

31 Người cũng sẽ dìm tôi xuống bùn lầy, 

và quần áo tôi cũng không chịu nổi tôi. 

32 Vì Người chẳng phải là phàm nhân 

như tôi để tôi đối đáp với Người, 

và cùng nhau chúng tôi kéo tới cửa công lý! 

33 Phải chi giữa chúng tôi có Ðấng phân xử 

để đặt tay trên cả hai chúng tôi! 

34 Ngài sẽ đẩy xa tôi ngọn roi của Thiên Chúa, 

và sự khủng khiếp Người sẽ không làm tôi kinh hãi. 

35 Bấy giờ tôi sẽ nói mà không sợ Người, 

vì trước mắt tôi, tôi chẳng là như vậy. 

  



 

 

  

1 Hồn tôi đã chán ngấy đời tôi; 

tôi sẽ không cầm giữ lời than vãn 

và sẽ nói trong nỗi cay đắng của lòng tôi. 

2 Tôi sẽ thưa với Thiên Chúa: 

Xin đừng đối xử với tôi như một người phạm lỗi, 

xin hãy cho tôi biết vì sao Người buộc tội tôi? 

3 Người vui thỏa khi áp đảo tôi, 

khinh rẻ công khó nhọc của bàn tay Người, 

và trợ lực những âm mưu của phường gian ác? 

4 Phải chăng mắt của Người bằng thịt? 

Người thấy như phàm nhân thấy? 

5 Ngày của Người, phải chăng như ngày của loài phải chết? 

Năm của Người, há phải năm của phàm nhân? 

6 Ðể Người tìm kiếm lỗi lầm tôi 

và điều tra về tội của tôi, 

7 dù Người biết rõ tôi không lỗi phạm, 

và sẽ không ai giựt tôi khỏi bàn tay Người? 

8 Tay Người đã nặn và tạo nên tôi, 

rồi, Người đổi ý, Người hủy tôi đi. 

9 Xin hãy nhớ: Người đã tạo nên tôi từ đất sét, 

và Người sẽ lại đưa tôi trở về đất bụi. 

10 Người đã chẳng đổ tôi như sữa, 

và làm tôi đông lại như sữa đặc lên men? 

11 Người đã mặc cho tôi da và thịt 

và đã dệt tôi bằng gân và cốt. 

12 Người đã cho tôi sự sống và máu nóng, 



 

 

và lòng ân cần của Người canh chừng hơi thở tôi. 

13 Và này điều Người cất giấu trong lòng Người, 

tôi biết, chính đó là ý nghĩ của Người: 

14 Nếu tôi lỗi phạm, Người canh chừng tôi 

và chẳng bỏ qua một lỗi lầm nào. 

15 Tôi lỗi phạm, khốn cho tôi! 

tôi công chính, tôi chẳng ngẩng đầu lên được, 

nhục nhã đầy họng và say khướt khốn cùng! 

16 Nếu tôi chỗi dậy: như hổ dữ, Người đuổi săn tôi, 

và Người gia tăng chiến công trên tôi! 

17 Người mở những cuộc tấn công mới chống lại tôi, 

nổi thêm thịnh nộ đối với tôi, 

từng đạo quân tiếp sức chống lại tôi. 

18 Ôi, tại sao Người đã đem tôi ra khỏi lòng dạ? 

Phải chi tôi đã tắt thở, và chẳng mắt nào nhìn thấy tôi! 

19 Tôi đã ra như không hề có, 

và người ta đã đưa tôi từ lòng mẹ đến nấm mồ! 

20 Ngày đời tôi chẳng phải là ngắn ngủi sao? 

Xin buông tha tôi, cho tôi vui đùa đôi chút, 

21 trước khi tôi ra đi không trở lại, 

đến đất của tối tăm và bóng chết chóc, 

22 đến đất bình minh là đêm đen 

và bóng chết chóc phủ trùm hỗn loạn, 

và ánh sáng ở đó lại là đêm tối. 

  



 

 

  

Sự khôn ngoan của Thiên Chúa kêu gọi Yob thú nhận tội lỗi 

1 Khi ấy Xôphar, người Naamat lên tiếng và nói: 

2 Khối lời ấy phải chăng sẽ không người đáp lại? 

Người hùng biện phải chăng có lý? 

3 Những lời lẻo mép của anh sẽ làm người ta cứng họng, 

Anh nhạo cười mà chẳng ai làm anh bỉ mặt? 

4 Anh đã nói: "Sự hiểu biết của tôi vô phương trách cứ, 

và tôi tinh sạch trước mặt Người". 

5 Nhưng phải chi Thiên Chúa lên tiếng, 

mở môi Người để nói với anh. 

6 Phải chi Người dạy anh những sâu thẳm của sự khôn ngoan, 

vì chúng đánh lạc hướng trí hiểu biết -- 

khi ấy anh sẽ biết rằng Thiên Chúa còn quên 

một phần của lỗi lầm anh. 

7 Phải chăng anh muốn đo lường chiều sâu của Thiên Chúa, 

và đạt thấu sự toàn vẹn của Shađđay? 

8 Nó cao hơn các tầng trời, anh sẽ làm gì? 

sâu hơn âm phủ, anh sẽ hiểu gì? 

9 Dài hơn đất 

và rộng hơn biển. 

10 Nếu Người xông tới, Người cầm tù, 

và lôi ra tòa, ai nào phản đối? 

11 Bởi vì Người biết bọn gian dối, 

Người nhận ra tội ác không cần chú tâm; 

12 trong khi kẻ trống rỗng mất trí phán đoán 

và mọi người khi ra đời chỉ là giống lừa hoang. 



 

 

13 Còn anh, nếu anh củng cố lòng dạ, 

và nếu anh giang tay về phía Người, 

14 nếu anh ném xa sự dữ trong tay anh, 

và nếu anh không để điều bất chính trú ngụ trong lều trại, 

15 khi đó anh sẽ ngẩng vầng trán không tì ố; 

tẩy sạch khỏi bợn nhơ, anh sẽ không còn hãi sợ. 

16 Vì khi ấy anh sẽ quên đi nỗi khổ cực, 

anh sẽ nhớ đến nó như một giòng nước đã chảy qua. 

17 Cuộc sống sẽ bừng dậy, huy hoàng hơn giờ ngọ, 

và tăm tối sẽ trở thành bình minh. 

18 Anh sẽ chắc chắn có một niềm hy vọng, 

được chở che kỹ lưỡng, anh sẽ ngủ, an lành. 

19 Anh sẽ nghỉ ngơi và chẳng ai dám phá rầy 

và lắm kẻ cầu cạnh ân đức của anh. 

20 Còn phường ác nhân, mắt chúng mòn mỏi, 

không nơi trú ẩn, 

niềm hy vọng của chúng, ấy là trút linh hồn. 

  



 

 

  

Sự khôn ngoan của Thiên Chúa được bộc lộ trong các cuộc tàn phá 

1 Yob lên tiếng và nói: 

2 Quả thật, tiếng dân, chính là các anh! 

và với các anh, khôn ngoan sẽ rồi đời! 

3 Tôi cũng thế, cũng có trí hiểu như các anh. 

Tôi đâu thua sút gì các anh. 

Có ai không biết những thứ đó. 

4 Là đề tài diễu cợt cho bằng hữu, chính là tôi, 

kẻ kêu gào Thiên Chúa để được đáp lời; 

một đề tài riễu cợt, 

chính là kẻ công chính, người trọn lành! 

5 Coi thường vận rủi! Ðó là phương châm của kẻ may mắn, 

thêm một cái ngáng chân cho người lảo đảo! 

6 Chúng yên hàn, lều trại quân trộm cướp, 

chúng bình an, những kẻ khiêu khích Thiên Chúa, 

và cả kẻ kéo Thiên Chúa đến trong bàn tay. 

7 Nhưng hãy hỏi bầy súc vật: Chúng sẽ cho anh hay, 

chim trời: Chúng sẽ dạy anh biết, 

8 Nói truyện với đất: Nó sẽ cho anh hay, 

và cá nơi biển sẽ kể anh rõ. 

9 Vật nào trong tất cả các giống ấy lại không biết: 

"Chính tay Thiên Chúa đã làm nên điều đó". 

10 Chính Người, Ðấng nắm trong tay hồn của mọi sinh linh 

và hơi khí của mọi xác thịt người phàm. 

11 Người ta nói: "Tai đánh giá lời nói 

như khẩu cái nếm thức ăn; 



 

 

12 khôn ngoan thuộc kẻ tóc bạc 

người cao niên, trí thông hiểu". 

13 Nhưng nơi Người, khôn ngoan và sức mạnh, 

thuộc về Người, mưu lược và thông hiểu. 

14 Ðiều Người phá hủy không được xây lại, 

kẻ Người cầm tù sẽ chẳng được giải thoát. 

15 Nếu Người cầm giữ nước, ấy là khô hạn, 

Người buông thả, chúng làm đất đảo điên. 

16 Nơi Người, sức mạnh và khôn ngoan, 

thuộc về Người, kẻ bị lừa và người lừa nó. 

17 Các mưu sĩ, Người cho đi chân không, 

các quan tòa, Người giáng đòn điên dại. 

18 Người tháo cởi uy thế của vua chúa, 

và lấy dây cột ngang bụng chúng. 

19 Các tư tế, Người cho đi chân không, 

và lật nhào những kẻ mạnh thế. 

20 Người tước đoạt lời nói khỏi nhà diễn giảng, 

trí biện bạch, Người giật khỏi hàng niên lão. 

21 Người đổ khinh khi trên hàng quyền quý, 

Người nới lỏng dây lưng cho bọn kiêu hùng; 

22 Người lột tối tăm những nơi sâu thẳm 

và phơi bày ra ánh sáng, bóng chết chóc. 

23 Người cho các dân nước lớn mạnh, 

rồi Người làm chúng suy tàn, 

Người cho các dân tộc bành trướng, 

rồi Người dẹp bỏ chúng; 

24 Người cất trí khôn khỏi người cầm đầu xứ sở, 

và để chúng phiêu lạc trong hoang vu không ngõ thoát; 

25 chúng mò mẫm trong tối tăm, không ánh sáng 



 

 

và chúng thất thểu như phường say rượu. 

  



 

 

  

1 Phải, tất cả điều ấy, mắt tôi đã thấy, 

tai tôi đã nghe và đã hiểu. 

2 Ðiều các anh biết, tôi cũng biết, 

tôi có thua sút gì các anh! 

3 Nhưng tôi, tôi sẽ nói với chính Shađđay, 

với chính Thiên Chúa, tôi muốn tự bào chữa. 

4 Còn các anh, bọn sơn phết lời dối trá, 

các anh tất cả, chỉ là phường lang băm. 

5 Phải chi các anh nín lặng, 

đó sẽ là đường khôn ngoan của các anh vậy. 

6 Vậy, hãy nghe tôi biện hộ, 

hãy lưu ý đến lời bào chữa từ môi tôi. 

7 Có phải vì Thiên Chúa mà các anh nói lời dối trá? 

Vì Người mà các anh buông lời điều ngoa? 

8 Phải chăng các anh đứng về phe Người? 

Phải chăn, cho Thiên Chúa, các anh biện hộ? 

9 Tốt chăng, để Người dò xét các anh? 

Các anh tính coi thường Người 

như người ta coi thường một phàm nhân? 

10 Người sẽ sửa trị các anh chắc chắn, 

vì các anh đã kín đáo thiên vị. 

11 Oai dũng Người không làm các anh kinh khiếp? 

Và sự khủng khiếp của Người lại chẳng giáng trên các anh? 

12 Những lời lải nhải của các anh 

là những câu châm ngôn tựa tro bụi; 

phòng lũy của các anh trở nên như đất sét. 



 

 

13 Hãy im đi! Mặc tôi! Chính tôi sẽ nói, 

dẫu gì xảy ra. 

14 Tôi cắn thịt tôi trong hai hàm răng 

và tôi sẽ liều mạng. 

15 Ðã hẳn, Người sẽ giết tôi. Tôi đâu còn hy vọng. 

Dẫu vậy, tôi cũng sẽ biện hộ 

cho hành vi tôi trước mặt Người. 

16 Và điều này, đối với tôi, đã là dấu cứu chuộc, 

bởi vì, trước mặt Người, kẻ bất chính chẳng dám ló mặt. 

17 Hãy nghe, hãy nghe lời tôi nói, 

và hãy lắng tai trước những lời tôi biện bạch. 

18 Này đây, tôi đã khởi tố, 

và tôi biết rằng chính tôi có lý! 

19 Ai nào muốn buộc tội tôi? 

tôi xin nín thinh lập tức và chịu chết. 

20 Chỉ xin miễn cho tôi hai chuyện, 

và tôi sẽ thôi không lẩn trốn trước mặt Người. 

21 Xin cất khỏi tôi nanh vuốt Người, 

và sự khủng khiếp của Người chớ làm tôi hãi sợ. 

22 Rồi mở cuộc tranh luận, và tôi sẽ trả lời, 

hoặc tôi sẽ nói và xin Người đáp lại. 

23 Tôi có bao nhiêu lỗi, ngần nào tội? 

Lỗi của tôi, tội của tôi, xin vạch cho tôi rõ! 

24 Tại sao Người ẩn nhan Người 

và coi tôi như hàng thù địch? 

25 Người muốn truy nã một chiếc lá rơi, 

và rượt bắt một cọng rơm héo? 

26 Ðể Người thảo phán quyết cay đắng chống lại tôi? 

Gán cho tôi những tội ác của thời niên thiếu? 



 

 

27 Ðể đặt chân tôi vào xiềng sắt 

và rình rập mọi nẻo đường tôi đi, 

lấy từng dấu chân tôi bước? 

28 Dẫu vậy, con người cũng lã tã như một khúc cây mọt, 

như một tấm áo mối xông! 

  



 

 

  

1 Ðứa con của người nữ, 

sống chẳng bao lâu và ứ đầy phiền muộn. 

2 Như một cành hoa, nở rồi tàn úa, 

như một chiếc bóng thoáng qua, không ngơi nghỉ. 

3 Và chính trên nó, Người để mắt đến, 

chính nó, Người kéo ra tòa với Người! 

4 Ai có thể rút tinh sạch ra từ nhơ uế? 

Chẳng một ai! 

5 Bởi vì ngày của nó đã định, 

bởi vì số tháng của nó, Người biết 

và vì Người đã đặt cho nó một giới hạn không thể vượt qua. 

6 Xin ngoảnh mặt đi nơi khác. Xin để nó yên 

và tận hưởng như kẻ làm mướn ngày nó nghỉ ngơi. 

7 Bởi vì, cho cây cối, còn có niềm hy vọng, 

bị đốn rồi, nó vẫn còn có thể xanh tươi, 

không ngừng đâm chồi nẩy lộc. 

8 Rễ có già trong đất, 

gốc có chết trong bụi, 

9 vừa đánh hơi được nước, nó đã đâm chồi 

và xum xuê tàu lá như một cây non. 

10 Nhưng con người chết. Nó nằm bất động. 

Phàm nhân tắt thở, nó ở chốn nào? 

11 Nước có rời khỏi biển, 

và sông có khô cạn, 

kẻ nằm xuống sẽ chẳng chỗi dậy. 

12 Trời sẽ qua đi trước khi nó thức giấc, 



 

 

và ra khỏi giấc ngủ say. 

13 Ôi, phải chi Người giấu tôi nơi âm phủ, 

cho tôi ẩn lánh cho tới khi cơn giận của Người qua đi! 

Phải chi Người cho tôi một kỳ hạn để nhớ đến tôi! 

14 Nhưng con người chết đi mà sống lại được? 

Suốt thời gian khổ dịch, tôi sẽ đợi chờ, 

cho tới khi tôi được thay phiên. 

15 Người sẽ gọi tôi và tôi sẽ thưa lại Người 

Người sẽ mong chờ mòn mỏi công trình của tay Người. 

16 Trong lúc này đây, Người đếm từng bước chân tôi, 

Người sẽ chẳng lưu ý đến tội tôi phạm; 

17 tội của tôi được niêm phong trong một bao túi, 

và tội ác của tôi, Người sẽ nghi trang. 

18 Nhưng núi non cuối cùng cũng sụp đổ, 

và đá tảng cũng rời chỗ! 

19 Nước có thể xoi mòn đá, 

và bụi đất trôi đi trong mưa rào, 

thế đó, hy vọng của phàm nhân, Người đã hủy diệt! 

20 Người loại nó khỏi vòng chiến và nó ra đi, 

sau khi biến đổi dung mạo, Người xua đuổi nó. 

21 Con cái được vẻ vang? Nó nào có biết, 

chúng bị hạ nhục? Nó cũng chẳng hay. 

22 Với riêng mình nó, thân xác nó đớn đau, 

cho riêng mình nó, hồn nó chịu tang. 

  



 

 

  

2. Khúc II 

Yob tự cáo tội qua ngôn ngữ của mình 

1 Êliphaz, người Têman lên tiếng và nói: 

2 Người khôn ngoan chẳng lẽ lại trả lời bằng lý luận hão huyền 

và ngốn gió đồng căng bụng? 

3 Tự bào chữa bằng lời vô hiệu, 

và bằng những lời văn từ chẳng giúp ích gì? 

4 Anh, anh đã đi tới chỗ làm sụp đổ cả lòng đạo 

và anh hủy diệt cả sự suy tưởng trước mặt Thiên Chúa. 

5 Vì miệng anh nói theo tội ác anh phạm, 

và anh chọn ngôn ngữ của phường điêu ngoa. 

6 Chính miệng anh lên án anh, đâu phải tôi? 

chính môi anh làm chứng chống lại anh. 

7 Phải chăng anh sinh ra trước hết mọi người? 

anh ra đời trước cả núi non? 

8 Anh đã được dự thính cơ mật của Thiên Chúa! 

để chiếm đoạt khôn ngoan? 

9 Anh biết gì mà chúng tôi chẳng biết? 

Anh hiểu gì mà chúng tôi chẳng hay? 

10 Này, giữa chúng tôi; một kẻ tóc bạc, một người già 

và người khác chất nặng năm tháng hơn cha của anh. 

11 Những ủi an của Thiên Chúa đối với anh, phải chăng là quá ít? 

và những lời quá ôn hòa chúng tôi ngỏ cùng anh? 

12 Tại sao lòng anh nổi giận, 

và tại sao anh nheo mắt ra dấu? 

13 khi anh chĩa mũi giận hờn về Thiên Chúa 



 

 

và khoa môi múa mỏ? 

14 Phàm nhân là gì để chơi trò tinh sạch, 

kẻ sinh ra từ người nữ, để tự cho là công chính? 

15 Các thánh của Người, Người còn chẳng tin, 

và trước mắt Người, trời còn chẳng tinh sạch. 

16 Huống chi kẻ đáng ghê tởm và thối nát, 

kẻ uống gian dối như uống nước! 

17 Hãy nghe tôi đi, tôi sẽ chỉ bảo anh, 

và điều tôi đã thấy, tôi xin kể lại, 

18 điều những người khôn ngoan, không mảy may dấu diếm, 

tường trình lại như đón nhận từ tổ tiên họ, 

19 từ những kẻ xứ sở được ban cho như của riêng 

và không kẻ ngoại bang nào len lỏi vào được giữa họ. 

20 Này đây: Mọi ngày trong đời sống, 

kẻ gian ác bồn chồn lo lắng 

và suốt những năm dành cho kẻ hung bạo, 

21 những tiếng kêu khủng khiếp văng vẳng bên tai nó: 

Giữa thời bình, một kẻ phá hoại bổ trên nó. 

22 Nó chẳng dám tin là sẽ ra khỏi tăm tối; 

nó, kẻ bị lưỡi gươm rình rập. 

23 Ðược ký nhận làm mồi cho ác điểu, 

nó biết mình đã được phú cho họa tai. 

Ngày của tăm tối làm nó hoảng sợ. 

24 Khốn quẫn và lo âu công hãm, 

như một ông vua sẵn sàng tấn công. 

25 Ấy vì nó đã vung tay chống lại Thiên Chúa, 

và đã xem thường Shađđay. 

26 Nó đã đâm bổ vào Người, cổ vươn ra, 

dưới cái lưng dầy của những chiếc thuẫn. 



 

 

27 Ấy vì bộ mặt nó chìm trong mỡ béo, 

và thịt núng nính hai hông. 

28 Nó sống trong những thành trì bị tàn phá, 

trong những căn nhà không còn ai ở, 

vì chúng đe dọa sụp đổ. 

29 Nhưng nó sẽ không thành giàu sang, 

và sản nghiệp nó sẽ chẳng bền. 

Thành công của nó sẽ không trải dài trên đất. 

30 Nó sẽ chẳng thoát khỏi tối tăm, 

một ngọn lửa sẽ thiêu héo những chồi non của nó, 

và hoa của nó sẽ cuốn theo làn gió. 

31 Mong rằng nó đừng dựa vào lời dối trá: Nó sẽ lầm đường, 

bởi vì dối trá sẽ là lương bổng của nó. 

32 Nhành của nó sẽ héo khô trước kỳ hạn 

và tàu lá sẽ chẳng còn xanh tươi lại nữa. 

33 Như cây nho, nó sẽ để rụng những quả còn xanh, 

như cây ô-liu, nó sẽ buông rơi những cánh hoa của nó. 

34 Phải, cằn cỗi, dòng dõi phường vô đạo, 

và lửa thiêu rụi lều trại kẻ vị lợi. 

35 Kẻ thai nghén họa ác, sinh hạ tai ương, 

nhưng lòng chuẩn bị mưu mô xảo quyệt.  



 

 

  

Từ sự bất chính của con người tới công chính của Thiên Chúa 

1 Yob cất tiếng và nói: 

2 Tôi đã từng nghe những lời lẽ như vậy. 

Các anh tất cả là những người an ủi, gây thêm phiền muộn. 

3 Ðến bao giờ mới hết những lời hão huyền? 

Ðòn xóc nào kích anh trả lời? 

4 Tôi, tôi cũng sẽ nói được như các anh, 

nếu như các anh ở vào chỗ tôi; 

tôi sẽ đặt ra những văn từ chống lại các anh, 

và sẽ lắc đầu về chuyện các anh. 

5 Tôi sẽ ủy lạo các anh bằng miệng tôi, 

và sự mềm dẻo của môi tôi sẽ là một liều trấn an. 

6 Nhưng tôi có nói, nỗi đau khổ của tôi cũng chẳng nguôi ngoai, 

và nếu tôi nín thinh, nó cũng chẳng xa rời. 

7 Quả thật bây giờ Người đã làm tôi suy nhược và tàn phá tôi, 

cả đạo ngũ của Người đã chộp lấy tôi. 

8 Người đứng lên làm chứng chống lại tôi, 

và dáng gầy mòn của tôi cũng cáo tội tôi nữa. 

9 Cơn giận của Người xâu xé và tấn công tôi. 

Người nghiến răng chống lại tôi, 

và địch thủ tôi nhìn tôi long sòng sọc. 

10 Miệng ngoác ra chống lại tôi, 

chúng vả tôi bằng những lời sỉ nhục, 

chúng xúm nhau lại để cự tôi. 

11 Thiên Chúa đã nộp tôi cho kẻ bất lương 

và Người đã ném tôi vào tay phường gian ác. 



 

 

12 Tôi đang yên hàn, Người đã xô đẩy tôi; 

Người đã tóm gáy tôi, xé tan từng mảnh, 

Người đã dựng tôi lên làm tấm bia cho Người; 

13 Những mũi lao của Người vây phủ tôi, 

Người đâm thủng sườn tôi chẳng chút thương tiếc, 

Người đổ mật tôi ra đất. 

14 Người khoét trên tôi hết lỗ này tới lỗ khác, 

và đâm bổ vào tôi như một chiến sĩ. 

15 Tôi đã khâu trên da tôi một bao bị 

và đã vùi trán tôi trong bụi đất. 

16 Mặt tôi đỏ nhừ vì những giọt lệ, 

và bóng chết chóc đậu trên mí mắt tôi. 

17Dẫu vậy, tay tôi không làm điều hung bạo, 

và lời cầu nguyện của tôi thật tinh tuyền! 

18 Ôi đất, xin đừng lấp máu tôi, 

và tiếng tôi kêu đừng có chi ngăn cản! 

19 Ngay bây giờ, tôi có người chứng trên các tầng trời, 

và người bảo lãnh trên các đỉnh cao; 

20 Bạn hữu tôi nhạo cười tôi, 

nhưng chính trước mắt Người mà nước mắt tôi tuôn chảy. 

21 Ôi, nếu Ngài có thể là 

người phân xử giữa một người và Thiên Chúa, 

như giữa một người với đồng loại của nó! 

22 Nhưng số năm (tháng) tôi đã được đếm, 

và tôi bước vào con đường không trở lại. 

  



 

 

  

1 Hơi thở tôi tiêu mòn, ngày đời tôi lụn tắt; 

phần tôi, nấm mồ! 

2 Tôi đã chẳng là đối tượng của nhạo cười 

và mắt tôi lại chẳng thâu đêm trong cay đắng? 

3 Ôi, xin đặt bảo chứng của tôi ở cạnh Người, 

ai chấp nhận ngoéo tay tôi? 

4 Quả thực, Người đã đóng lòng chúng lại trước sự khôn ngoan, 

bởi đó, Người đã không chịu để chúng đắc thắng. 

5 Như kẻ nọ tụ tập bạn hữu để chia phần, 

trong khi con cái nó mỏi mắt chờ mong. 

6 Người đã biến tôi thành trò cười cho thiên hạ, 

tôi là kẻ bị người ta khạc nhổ vào mặt. 

7 Mắt tôi tắt dần vì buồn khổ 

và tay chân tôi chỉ còn là một chiếc bóng. 

8 Những người ngay chính sẽ sửng sốt vì điều đó, 

và người vô tội sẽ công phẫn với phường gian dối. 

9 Song người công chính hãy giữ vững đường đi của mình 

và kẻ có bàn tay trong sạch hãy tăng thêm cố gắng! 

10 Còn các anh, hãy quay lại, hãy đến: 

Một người khôn ngoan, tôi sẽ chẳng tìm thấy giữa các anh. 

11 Những ngày đời tôi đã trôi qua, 

những dự tính của tôi bị bẻ gẫy, 

những mơ ước của lòng tôi! 

12 Chúng đổi đêm thành ngày; 

"ánh sáng, chúng nó gần gũi tối tăm". 

13 Có gì mà chờ mong? âm phủ là nhà tôi ở, 



 

 

tôi đã nhồi chỗ nằm bằng tối tăm. 

14 Với mồ huyệt tôi đã kêu lên: "mi là cha ta", 

với giòi bọ: "mi là mẹ ta, và chị ta!" 

15 Vậy thời, niềm hy vọng của tôi ở đâu? 

và hạnh phúc của tôi, ai thấy? 

16 Chúng sẽ xuống với tôi nơi âm phủ, 

và cùng nhau chúng ta chìm sâu trong cát bụi? 

  



 

 

  

Thịnh nộ vô hiệu trước sự công chính 

1 Bilđađ người Shuah lên tiếng và nói: 

2 Cho đến bao giờ các anh còn kềm chân lời nói? 

Hãy suy nghĩ, rồi chúng ta sẽ nói. 

3 Tại sao chúng ta lại để bị đối xử như hàng đần độn? 

Tại sao chúng tôi lại bị coi là thiển cận trước mắt anh? 

4 Anh, anh tự cấu xé mình trong cơn giận dữ, 

phải chăng, vì cớ anh, mà đất phải trở nên hoang vắng 

và đá tảng phải rời khỏi chỗ? 

5 Phải, ánh sáng của phường gian ác sẽ lụi tắt 

và lửa trong lò của nó sẽ ngừng chiếu sáng. 

6 Ánh sáng sẽ sầm tối lại dưới lều trại của nó 

và ngọn đèn trên nó sẽ lụi tắt. 

7 Những bước chân, xưa thênh thang, sẽ nhỏ hẹp lại, 

và nó sẽ vấp ngã trong chính giảo kế của nó. 

8 Vì chân nó ném nó vào lưới 

và nó tiến tới giữa cạm bẫy. 

9 Một cái tròng chộp lấy gót chân 

và thòng lọng thắt trên nó. 

10 Dành cho nó, một sợi giây giấu trên đất, 

một bẫy sập, trên đường nó đi. 

11 Mọi mặt, những cơn khủng khiếp làm nó hãi hùng, 

chúng dõi theo nó từng bước. 

12 Ðói kém trở nên bạn đồng hành 

và họa tai kề sát ngay bên; 

13 Nó sẽ xé nát những mảng da nó, 



 

 

và con đầu lòng của thần chết sẽ xâu xé tay chân nó. 

14 Người ta sẽ giật nó khỏi lều trại, chốn an toàn của nó, 

và điệu nó đến cho Vua kinh hoàng; 

15 Lilit chiếm ngự lều trại của nó, 

và người ta rải diêm sinh trên nơi nó ở; 

16 dưới thì rễ héo khô, 

trên thì cành lá úa tàn; 

17 ký ức của nó biến khỏi xứ sở 

và danh của nó bị xéo khỏi miền. 

18 Người ta xô đẩy nó từ ánh sáng vào tối tăm 

và khai trừ nó khỏi thế giới; 

19 nó không có con cháu hay hậu duệ trong dân của nó, 

và không người sống sót trong nhà nó ở. 

20 Cả phương Ðoài sửng sốt về số phận của nó, 

và phương Ðông phải rùng mình ghê sợ. 

21 Không còn số phận nào khác dành cho chốn ở của bất chính, 

thế đó, chỗ của kẻ không biết Thiên Chúa. 

  



 

 

  

Sự khởi thắng của lòng tin 

1 Yob lên tiếng và nói: 

2 Cho đến bao giờ, các anh còn làm khổ hồn tôi 

và nghiền nát tôi bằng lời, bằng tiếng? 

3 Này, đã cả chục lần các anh nhục mạ tôi 

và hành hạ tôi không biết thẹn. 

4 Cho dù là tôi có lỗi thật; 

sự lầm lỗi ấy chỉ quan hệ đến tôi. 

5 Nếu quả thật các anh muốn lên mặt với tôi, 

bằng cách trách cứ tôi về điều làm tôi hổ thẹn, 

6 thì hãy biết rằng chính Thiên Chúa đã gia hại tôi 

và đã phủ tôi trong màng lưới của Người. 

7 Tôi có la hét bị ức hiếp, không trả lời, 

tôi có kháng cáo, chẳng có công lý. 

8 Người đã xây tường bít lối để tôi khỏi qua, 

và Người đã đặt tối tăm trên mọi nẻo đường tôi đi. 

9 Người đã lột hết vinh dự của tôi, 

Người đã cất khỏi đầu tôi, vương miện; 

10 Người đánh tôi sụp đổ mọi bề, 

niềm hy vọng tôi, Người đã nhổ đi như (nhổ) cây. 

11 Thịnh nộ của Người đã bùng cháy trên tôi 

và đã xử với tôi như với địch thủ của Người! 

12 Ðoàn lũ của Người ùn ùn kéo tới, 

chúng mở đường xông đến tận nơi tôi 

và dựng trại quanh lều tôi. 

13 Anh em tôi, Người đẩy xa tôi, 



 

 

người quen biết muốn làm mặt lạ. 

14 Thân bằng đã biến sạch, 

quyến thuộc đã quên tôi. 

15 Kẻ ăn người ở trong nhà và đám nữ tỳ 

đã coi tôi như người dưng nước lã xa lạ; 

tôi đã nên như kẻ xâm nhập trước mặt chúng. 

16 Tôi gọi tớ trai, nó chẳng thưa, 

khi miệng tôi năn nỉ nó; 

17 Hơi thở tôi làm vợ tôi lợm giọng, 

và tôi trở thành hôi thối trước con cái của lòng dạ 

18 Ngay cả bọn lỏi cũng khinh khi tôi, 

khi tôi tỉnh giấc, chúng chế nhạo tôi. 

19 Tất cả người thân thích đều gớm ghét tôi, 

và ngay cả những người tôi yêu mến cũng quay lưng chống lại. 

20 Dưới da tôi, thịt tôi tan rữa, 

và xương tôi trở nên trần trụi như (hai hàm) răng. 

21 Các anh, bạn hữu của tôi ơi, hãy thương, hãy thương tôi, 

vì bàn tay của Thiên Chúa đã đánh tôi! 

22 Tại sao các anh lại truy nã tôi, như Thiên Chúa 

và chưa chán chê thịt tôi sao? 

23 Ôi, phải chi người ta viết lại lời tôi 

và ghi khắc trên đồng đỏ. 

24 Ước gì, với một dao chạm bằng sắt và bằng chì, 

lời của tôi được muôn đời khắc trên đá! 

25 Tôi biết, phải, tôi biết, Ðấng chuộc tôi vẫn sống, 

và cuối hết, Ngài sẽ đứng dậy trên bụi đất. 

26 Và sau khi người ta hủy diệt lớp da này của tôi, 

thì chính trong thịt tôi, tôi sẽ nhìn ngắm Thiên Chúa. 

27 Chính tôi sẽ nhìn ngắm Người, phải, chính tôi! 



 

 

mắt tôi sẽ thấy Người, chính Người, 

và Người sẽ không còn xa lạ. 

Lòng dạ tôi mòn mỏi trong tôi. 

28 Nếu các anh nói: "Làm sao tra khảo nó 

để tìm lý do cáo tội?" 

29 Khi ấy, hãy biết hãi sợ lưỡi gươm dành cho chính các anh, 

vì cơn thịnh nộ sẽ giáng xuống phường đồi bại, 

ngõ hầu các anh biết rằng có một sự phán xét! 

  



 

 

  

Công chính không có luật trừ 

1 Sôphar, người Naamat, lên tiếng và nói: 

2 Phải, những suy tư của tôi đã thúc đẩy tôi trả lời; 

vì cơn bồn chồn tôi cảm thấy trong tôi. 

3 Tôi đã nghe một bài học xúc phạm đến tôi, 

nhưng trí tôi gợi cho tôi câu trả lời. 

4 Anh lại đã không biết rằng, từ muôn thuở, 

từ khi con người được đặt trên đất. 

5 Niềm hân hoan của bọn gian ác chẳng được lâu? 

và nỗi vui mừng của quân vô đạo chỉ kéo dài khoảnh khắc. 

6 Ngay cả khi thân nó vươn cao tới tận trời 

và đầu nó chạm tới mây, 

7 Như một bóng ma, nó sẽ biến tan mãi mãi, 

kẻ từng thấy nó sẽ nói: "Nó đâu rồi?" 

8 Nó bay đi như một giấc mơ - và ai nào sẽ tìm thấy nó, 

khi nó bị xua đuổi như một thị kiến ban đêm? 

9 Mắt đã từng nhận ra nó sẽ chẳng thấy nó nữa, 

và ngay cả nơi nó ở cũng không còn gặp nó. 

10 Con cái nó phải đền bù cho kẻ nghèo khổ, 

và tay chúng phải trao trả giầu sang của nó. 

11 Xương cốt nó đầy sức lực tuổi thanh xuân; 

nhưng sức lực ấy sẽ cùng nó nằm trong cát bụi. 

12 Nếu họa ác nên dịu dàng trong miệng nó, 

nếu nó giấu dưới lưỡi mình, 

13 Nếu nó nhấp nháp và chẳng nhả ra, 

và còn giữ lại trong khẩu cái, 



 

 

14 thì thức ăn của nó sẽ biến đổi trong ruột, 

và trở thành nọc rắn độc trong lòng nó! 

15 Giàu sang đã trốn, nó phải mửa ra, 

Thiên Chúa trục ra khỏi bụng nó. 

16 Nó mút nọc rắn độc, 

lưỡi rắn độc sẽ giết nó! 

17 Nó sẽ không còn thấy suối dầu, 

thác mật và sữa lên men. 

18 Nó giao trả lời lãi, nuốt chẳng trôi, 

và hoa trái của việc ngược xuôi, nó sẽ chẳng được hưởng; 

19 bởi vì nó đã hà hiếp và bỏ bê kẻ nghèo khó, 

đã cướp phá một nhà mà nó chẳng xây; 

20 vì lòng nó chẳng hề biết lấy là đủ, 

nên sản nghiệp nó sẽ chẳng cứu nó nổi. 

21 Không gì thoát khỏi lòng tham của nó; 

chính vì thế hạnh phúc của nó chẳng bền lâu. 

22 Nó sẽ gặp túng thiếu ngay trong dư dật, 

bàn tay của mọi kẻ khốn cùng sẽ chụp lên nó. 

23 Ðang khi nó thốn cho đầy bụng, 

Người giáng trên nó sấm sét của cơn thịnh nộ Người 

và mưa trên nó thịnh nộ thay của ăn; 

24 nếu nó chạy trốn vũ khí bằng sắt, 

cung bằng đồng sẽ xuyên thủng nó; 

25 Nó nhổ mũi tên, tên xuất từ thân nó, 

và ngay khi mũi nhọn rời gan nó, 

những cơn hãi hùng đến trên nó. 

26 Mọi tối tăm đều dành cho nó. 

Một ngọn lửa không người nhóm thiêu đốt nó, 

và hủy hoại những gì sát hại dưới lều nó. 



 

 

27 Các tầng trời phơi bày tội nó phạm, 

và đất sẽ dấy lên chống lại nó. 

28 Một cơn hồng thủy quét sạch nhà nó ở 

một trận lụt, trong Ngày thịnh nộ. 

29 Ðó là phần Thiên Chúa dành cho kẻ gian ác, 

và là gia tài Thiên Chúa định phần cho nó. 

  



 

 

  

Sự kiện chứng minh ngược lại 

1 Yob lên tiếng và nói: 

2 Hãy nghe, hãy nghe lời tôi nói 

và mong rằng các anh ban cho tôi niềm an ủi này! 

3 Hãy chịu khó để tôi nói, 

và anh có thể nhạo cười, khi tôi dứt lời. 

4 Phải chăng tôi than vãn về một con người? 

Do đó làm sao mà tôi chẳng mất bình tĩnh? 

5 Hãy quay lại phía tôi; các anh sẽ sửng sốt 

và các anh sẽ đưa tay bụm miệng. 

6 Chính tôi, khi nghĩ đến, tôi kinh hãi, 

da thịt tôi nổi ốc. 

7 Tại sao phường gian ác lại sống, 

già, nơi chúng, chính là gia tăng quyền lực? 

8 Hậu duệ chúng nên kiên vững trước mặt chúng, 

và con cháu chúng dưới mắt chúng; 

9 nhà cửa chúng yên hàn, không biết đến kinh hãi, 

và ngọn roi của Thiên Chúa chẳng động đến mình chúng. 

10 Bò mộng của chúng truyền giống chẳng hề sai sẩy; 

Bò cái của chúng sinh đẻ chẳng trụy thai. 

11 Chúng để những trẻ thơ của chúng, 

tung tăng như một bầy chiên 

và lũ trẻ của chúng nô đùa. 

12 Tiếng hát chúng hòa với tiếng trống và tiếng đàn huyền ly. 

Chúng tiêu khiển theo tiếng sáo. 

13 Chúng kết thúc chuỗi ngày của chúng trong hạnh phúc 



 

 

và xuống âm phủ bình yên. 

14 Tuy thế, chúng đã nói với Thiên Chúa: 

"Hãy tránh xa chúng tôi, 

chúng tôi chẳng muốn biết đường lối của Người! 

15 Shađđay là gì để chúng tôi phải phục dịch 

và cầu khẩn Người, dành lợi gì cho ta?" 

16 Hạnh phúc của chúng chẳng phải trong tầm tay của chúng? 

Vậy tại sao lại nói: Tránh xa ta, âm mưu phường gian ác? 

17 Ðèn của phường gian ác thường xuyên tắt lụi? 

Họa tai đổ trên chúng? 

và Thiên Chúa (thường xuyên) dành cho chúng, 

cơn thịnh nộ của Người làm phần gia sản? 

18 Vậy mà người ta nói: "Chúng hãy nên như cọng rơm trước gió, 

như vỏ trấu bị cuốn đi trong cơn gió lốc". 

19 Người ta sẽ nói: 

"Thiên Chúa dành cho con hình phạt của cha; 

xin Người hãy sửa trị chính nó và nó hãy biết điều đó? 

20 Và hãy chứng kiến tận mắt sự suy tàn của nó, 

và nốc đầy cơn thịnh nộ của Shađđay! 

21 Quả thực, nhà của nó sau nó liên quan gì đến nó, 

một khi số tháng của nó đã bị khấu trừ?" 

22 Người ta sẽ dạy khôn cho chính Thiên Chúa, 

Ðấng xét xử những loài trên cao? 

23 Kẻ này chết giữa lúc sức lực cường tráng, 

no đầy hạnh phúc và thanh nhàn, 

24 đầy mỡ bên hông 

và tủy trong xương còn tươi mát. 

25 Kẻ khác chết, hồn cay đắng, 

chẳng hề được nếm mùi hạnh phúc; 



 

 

26 cùng nhau, chúng nằm dài trong bụi đất 

và giòi bọ, bao phủ chúng! 

27 Ồ, tôi biết rõ ý tưởng của các anh, 

và những phán đoán xấu xa của các anh về tôi. 

28 Các anh nói: "Ðâu rồi nhà cửa bậc quân vương? 

Ra sao rồi, lều trú của phường trộm cướp?" 

29 Các anh đã chẳng hỏi các du khách? 

Các anh đã không thể lần ra dấu chứng của họ? 

30 Trong ngày tai họa, kẻ ác được dung tha, 

trong ngày thịnh nộ, nó được cất giấu an toàn. 

31 Ai nào trách cứ hành vi nó thẳng mặt? 

và đong trả điều nó đã làm? 

32 Người ta khiêng nó ra ngoài nghĩa địa 

và nó canh thức trên nấm mồ của nó. 

33 Những cục đất của chiếc huyệt đối với nó thì êm ái, 

đằng sau nó, tất cả dân chúng diễn hành, 

và trước nó, một đám đông vô kể. 

34 Vậy tại sao các anh mất công an ủi? 

Trong các câu trả lời của các anh, chỉ còn lại điêu ngoa! 

  



 

 

  

3. Khúc III 

Thiên Chúa chỉ sửa trị nhân gian - Ðức công chính 

1 Êliphaz người Têman lên tiếng và nói: 

2 Người đời có thể có ích cho Thiên Chúa? 

Không, kẻ khôn ngoan chỉ có ích cho chính mình. 

3 Mắc mớ gì tới Shađđay, nếu anh chính trực 

và Người được gì khi hành vi anh toàn vẹn? 

4 Phải chăng vì anh có lòng đạo mà Người sửa phạt 

và mở cuộc tranh tụng với anh? 

5 Lại không phải vì tội ác lớn lao 

và lỗi lầm của anh không giới hạn? 

6 Anh đã đòi anh em, những của thế chân chẳng lý do, 

và lột áo cả những kẻ trần truồng; 

7 kẻ khát, anh không cho nước uống 

và từ chối với cả người đói, bánh ăn. 

8 Anh trao đất cho kẻ mạnh tay 

và người được sủng ái, chiếm ngụ. 

9 Anh đuổi góa phụ trở về tay không 

và nghiền nát cánh tay kẻ côi cút. 

10 Chính vì vậy mà màng lưới phủ trùm anh, 

và cơn hãi hùng bắt chợt làm anh khiếp sợ. 

11 Ánh sáng tối lại, anh nên như mù lòa, 

và một khối nước nhận anh chìm nghỉm. 

12 Thiên Chúa lại đã không ở trên tầng trời cao nhất? 

Hãy nhìn đỉnh các vì sao: Chúng cao dường nào! 

13 Và anh đã kết luận: "Thiên Chúa có thể biết gì? 



 

 

Người có thể phê phán qua mây tối? 

14 Mây là màn che và nào Người có thấy, 

Người chỉ dạo quanh trên vòm trời". 

15 Anh muốn theo đường lối xưa, 

đường lối những kẻ đồi bại đã đi. 

16 Chúng đã bị quét sạch trước thời điểm; 

khi một cơn nước lũ nhận chìm nền móng chúng? 

17 Chúng nói với Thiên Chúa: "Hãy tránh xa! 

Shađđay có thể làm gì cho chúng tôi?" 

18 Dẫu vậy, Người đã chất đầy của cải nhà chúng. 

-- tránh xa Ta, những âm mưu của phường gian ác! - 

19 Người chính trực thấy vậy mà hân hoan, 

kẻ vô tội thì cười chê chúng: 

"20 Ðó, địch thù của chúng ta bị tiêu diệt, 

và giàu sang của chúng, ngọn lửa đã nuốt trôi!" 

21 Hãy giải hòa với Người, hãy làm lành; 

và như thế hạnh phúc sẽ trở lại với anh. 

22 Hãy nhận lấy bài học từ miệng Người 

và đặt lời Người trong dạ. 

23 Nếu anh trở lại với Shađđay và khiêm tốn, 

nếu anh xua đuổi bất chính khỏi lều anh, 

24 nếu anh quẳng vàng vào đất bụi, 

vàng ôphir, giữa đống sỏi bên thác nước. 

25 Ðối với anh, Shađđay sẽ là vàng từng thoi 

và bạc từng đống. 

26 Bởi vì lúc ấy, Shađđay sẽ là nguồn dịu ngọt của anh 

và anh sẽ ngẩng mặt về Thiên Chúa. 

27 Khi anh kêu khẩn Người, Người sẽ nhận lời, 

và anh chỉ có việc làm trọn lời khấn dâng. 



 

 

28 Ðiều anh dự tính sẽ thành công, 

và ánh sáng sẽ chiếu soi trên các nẻo đường anh đi. 

29 Bởi vì Người hạ kẻ kiêu căng 

và cứu thoát người cúi mặt. 

30 Người giải thoát kẻ vô tội 

và anh sẽ được cứu vớt nhờ bàn tay trong sạch! 

  



 

 

  

Thiên Chúa ở xa và sự dữ đắc thắng 

1 Yob lên tiếng và nói: 

2 Cả ngày hôm nay nữa, lời than trách của tôi còn là lời cay đắng, 

bàn tay của Người vẫn đè nặng trên tiếng tôi rên xiết. 

3 Ôi! ai sẽ chỉ cho tôi biết tìm Người ở đâu, 

và làm sao tới tận nơi Người ở! 

4 Tôi sẽ giải bày vụ án tôi trước mặt Người, 

và miệng tôi sẽ chất đầy luận cứ. 

5 Tôi sẽ biết được tiếng Người trả lời, 

và hiểu được điều Người nói với tôi. 

6 Người có cần đem hết sức để tranh luận với tôi? 

Không, Người chỉ việc ghé mắt trông nhìn. 

7 Người sẽ nhận ra kẻ ngay chính trong địch thủ của Người, 

và tôi sẽ được vĩnh viễn giải thoát khỏi quan án tôi. 

8 Nhưng tôi về phương Ðông, Người không có đó, 

tôi ghé phương Ðoài, chẳng thấy Người đâu! 

9 Tôi tìm Người nơi phương Bắc, Người biệt tăm, 

tôi quay lại hướng Nam, Người vô âm tín! 

10 Nhưng, đường tôi đi, Người biết; 

nếu Người thử tôi nơi lò, tôi trở nên như vàng ròng. 

11 Chân tôi đã bám sát dấu chân Người, 

tôi đã đi theo đường Người, không xiêu vẹo; 

12 tôi chẳng hề chểnh mảng lệnh truyền từ môi Người, 

lời từ miệng Người, tôi cất trong dạ. 

13 Nhưng Người quyết định, ai đổi thay được? 

Người hoàn tất điều Người đã dự tính. 



 

 

14 Người sẽ thi hành phán quyết về tôi, 

như bao chỉ dụ khác nơi Người. 

15 Chính vì vậy mà tôi kinh hãi trước mặt Người; 

tôi càng nghĩ tới, Người càng làm tôi hãi sợ. 

16 Thiên Chúa đã làm lòng tôi mềm nhũn, 

và Shađđay đã chất đầy kinh hoàng trên tôi: 

17 Bởi vì tôi bị hủy thành hư không nào phải bởi tối tăm, 

hay bởi đêm tối phủ kín mặt tôi? 

  



 

 

  

1 Tại sao Shađđay không có thời gian dự trữ, 

và những kẻ biết Người 

lại không thấy được ngày của Người? 

2 Phường gian ác đẩy lui mốc phân ranh, 

vơ vét súc vật lẫn mục tử; 

3 chúng dẫn đi, lừa của kẻ mồ côi, 

cầm giữ bò của người góa bụa; 

9 chúng giật kẻ côi cút khỏi vú sữa, 

con thơ của người nghèo khó, chúng giữ làm của cầm; 

4 chúng xô đẩy kẻ thiếu thốn khỏi đường đi, 

mọi kẻ nghèo nàn trong xứ phải lẫn trốn; 

5 như giống lừa hoang trong sa mạc, 

họ vã mồ hôi tìm lương thực trong đồng cháy, 

bánh ăn cho lũ con thơ. 

6 Họ gặt trong đồng, giữa đêm khuya, 

và bòn mót vườn nho của tên gian ác. 

7 Họ qua đêm trần truồng, vì không áo mặc, 

không chăn ấm chống lại lạnh giá; 

8 họ ướt sủng trong cơn giông tố miền núi, 

và ôm chặt đá tảng vì không nơi náu ẩn; 

10 người ta dẫn họ đi trần truồng, không áo mặc, 

và bắt kẻ bụng đói ôm các bó lúa. 

11 Họ ép dầu giữa hai phiến cối xay, 

họ đạp bồn nho và khát khô cổ. 

12 Trong thành thị, người hấp hối rên rỉ, 

và hồn kẻ tử thương kêu cứu, 



 

 

nhưng Thiên Chúa không nghe lời khẩn nguyện! 

14a Trời chưa sáng, kẻ sát nhân đã chỗi dậy, 

14b nó hạ thủ người nghèo và kẻ thiếu thốn. 

15 Mắt kẻ ngoại tình rình mò đêm xuống, 

nó nói: "không mắt nào thấy tôi", 

và nó lấy khăn phủ mặt. 

14c Kẻ trộm cắp rảo quanh trong đêm tối, 

16a và trong tối tăm khoét thủng tường nhà, 

16b nhà nó đã đánh dấu khi trời còn sáng. 

13 Chúng về phe những kẻ chống lại ánh sáng, 

chúng chẳng thấy đường đi, 

và không theo nẻo ánh sáng. 

16c Không ai trong chúng biết đến ánh sáng; 

17 đối với chúng, bình minh là bóng chết chóc. 

Nhưng chúng đã quen 

với những hãi hùng của bóng chết chóc. 

18 Kẻ ấy lêu bêu trên mặt nước, 

lãnh địa của nó bị người trong xứ nguyền rủa. 

Những kẻ không trở lại con đường tới vườn nho. 

"19 Như khô hạn và nóng bỏng thu hút nước của băng tuyết. 

cũng vậy, -- người ta nói -- 

âm phủ thu hút kẻ phạm lỗi lầm. 

20 Vú đã cho nó bú không còn nhớ đến nó 

và ngay cả tên của nó cũng bị xóa khỏi ký ức người đời. 

Và bất chính bị bẻ gãy như một cái cây". 

21 Nó bạc đãi người thiếu phụ son sẻ 

và đối xử thô bạo với người góa bụa. 

22 Nhưng Ðấng lấy sức mạnh lôi kéo bạo chúa 

đã chỗi dậy và không cho nó tin tưởng trên sự sống. 



 

 

23 Người để nó chống đỡ an toàn 

nhưng mắt Người dõi theo các nẻo đường nó đi. 

24 Ðược nâng lên trong khoảnh khắc, nó biến tan, 

nó lụn bại như ngọn rau trong tay người hái, 

chúng bị cắt như đầu gié lúa. 

25 Nếu không phải vậy, ai cãi lại tôi 

và biến lời tôi thành mây khói? 

  



 

 

  

Ca ngợi quyền năng của Thiên Chúa 

1 Bilđađ lên tiếng và nói: 

2 Thuộc về Người, thống trị và khủng khiếp, 

Người thiết lập hòa bình trong các tầng cao, 

3 Ai đếm xuể binh ngũ của Người? 

Và chớp của Người, nào ai tránh khỏi? 

4 Làm sao phàm nhân lại ngay chính trước mặt Thiên Chúa, 

đứa con của người nữ làm sao tinh sạch? 

5 Nếu ngay cả mặt trăng không ánh sáng 

và tinh tú cũng chẳng tinh sạch trước mặt Người, 

6 huống hồ là phàm nhân, loài chấy rận, 

con cái loài người, giống côn trùng? 

  



 

 

  

(Yob trả lời) 

1 Yob cất tiếng và nói: 

2 Quả là anh bênh vực kẻ yếu đuối! 

Anh cứu vớt cánh tay không sức mạnh! 

3 Anh khuyên bảo người dốt nát, 

giúp kẻ chất phác biết khôn ngoan! 

4 Nhưng những lời ấy, anh ngỏ cùng ai? 

Thần khí xuất tự anh, ở đâu đến? 

  

(Bilđađ nói tiếp): 

5 Những bóng ma run rẩy dưới gầm đất, 

nước và dân cư của nó trong hãi hùng; 

6 Âm phủ lồ lộ trước mặt Người 

và Abađđôn không màn che. 

7 Người trải Septentrion trên khoảng trống, 

treo đất trên hư vô; 

8 Người ghìm nước trong mây 

và mây đã không nổ tung dưới sức nặng của nước; 

9 Người phủ mặt trăng đầy, 

Người trải mây trên trăng, 

10 Người đã vạch một vòng tròn trên mặt nước, 

nơi ranh giới ánh sáng và tối tăm. 

11 Trụ trời lung lay, 

thất kinh khi Người hăm dọa. 

12 Người bửa đại dương bằng sức mạnh, 

nghiền nát Rakhab bằng trí tuệ Người. 



 

 

13 Hơi thở Người làm trời trong sáng, 

tay Người đâm thủng Lêviathan. 

14 Nếu đó là mép ngoài của công việc Người, 

và chúng ta chỉ nhận ra một tiếng vang yếu ớt, 

thì ai nào hiểu thấu tiếng sấm sét của quyền năng Người? 

  



 

 

  

Yob, vô tội, nhận biết quyền năng của Thiên Chúa 

1 Yob tiếp tục đọc bài thơ của mình và nói: 

2 Bởi Thiên Chúa hằng sống, Ðấng khước từ tôi sự công chính, 

và bởi Shađđay Ðấng chất hồn tôi đầy đắng cay, 

3 bao lâu tôi còn hơi thở 

và làn khí của Thiên Chúa trong mũi tôi, 

4 môi tôi sẽ không nói điều sai quấy 

và lưỡi tôi sẽ chẳng buông lời điêu ngoa, 

5 Khốn cho tôi, nếu tôi cho anh là có lý, 

tôi sẽ không chối bỏ sự liêm chính của tôi 

tới hơi thở cuối cùng. 

6 Tôi bám vào sự công chính của tôi và chẳng nhả! 

Lòng tôi không hổ thẹn về một ngày nào trong đời tôi. 

7 Chớ gì kẻ thù tôi phải chịu số phận của tên gian ác, 

địch thủ tôi, số phận kẻ bất chính! 

8 Hy vọng gì cho kẻ vô đạo, khi nó khẩn cầu, 

khi nó nâng hồn lên cùng Thiên Chúa? 

9 Thiên Chúa sẽ nghe lời nó kêu 

khi hoạn nạn đổ ập trên nó? 

10 Phải chăng nó nhận Shađđay làm nguồn dịu ngọt 

và kêu cầu Thiên Chúa mọi lúc? 

11 Tôi sẽ chỉ bảo anh về quyền năng của Thiên Chúa 

tôi sẽ không dấu diếm ý đồ của Shađđay. 

12 Nhưng tất cả các anh, các anh đã nhận thấy; 

vậy những lời vô bổ trong hư vô nào có ích lợi gì? 

  



 

 

(Xôphar nói): 

13 Ðây là phần Thiên Chúa dành cho kẻ gian ác, 

gia tài kẻ hung bạo sẽ lãnh nhận từ Shađđay: 

"14 Con của nó gia tăng ấy là để làm mồi cho gươm kiếm, 

và dòng dõi nó ăn không đã đói. 

15 Kẻ sống sót sẽ bị thần dịch chôn cất 

mà các góa phụ của nó không khóc nổi. 

16 Nó có thu thập bạc tiền như cát bụi, 

và chất đống áo quần như đất thó. 

17 Nó cứ chất đống đi, chính kẻ công chính sẽ mặc lấy, 

và bạc tiền rơi vào tay người vô tội! 

18 Nó xây nhà như con nhện, 

như người canh gác dựng túp lều. 

19 Giàu sang, nó ngả lưng, nhưng đó là lần chót; 

bừng mắt dậy: Chẳng còn chi! 

20 Cơn hãi hùng xâm chiếm nó giữa ban ngày, 

đêm tối, nó bị cuốn đi trong giông tố. 

21 Gió đông dựng nó dậy và cuốn đi, 

quét nó khỏi nơi an nghỉ. 

22 Người ta xạ kích nó không thương tiếc 

và nó chạy trối chết trước bàn tay đe dọa. 

23 Người ta vỗ tay mừng nó bại hoại, 

người ta huýt gió mọi nơi nó tới". 

  



 

 

  

4. Ca ngợi sự khôn ngoan 

Sự khôn ngoan con người không thể đạt thấu 

1 Bởi vì có mỏ cho bạc, 

có nơi thanh luyện cho vàng. 

2 Sắt lấy ra từ đất, 

và đá chảy ra đồng. 

3 Người ta đã chấm dứt tối tăm 

và đã lục lạo tận đáy 

đá tối tăm trong bóng chết chóc. 

4 Những kẻ xa lạ đào những đường hầm 

mà chân kẻ (bộ hành) không bước tới; 

và chúng lắc lư, chơi vơi, xa thế giới người phàm. 

5 Ðất nẩy ra bánh ăn, 

đã bị tàn phá trong lòng ruột như bởi ngọn lửa! 

6 Ở đó, đá là những lớp ngọc xanh 

và chứa đựng bụi vàng. 

7 Ðường mãnh cầm không biết đến 

và mắt chim ưng chẳng nhìn ra! 

8 Nẻo thú dữ đà không giẵm 

và sư tử chẳng hề qua. 

9 Con người đặt tay trên đá lửa 

và đã làm đảo lộn núi non tận gốc rễ. 

10 Và trong núi đá những hệ thống đường hầm đã được đào, 

và mắt con người đã thấy tất cả những gì quý giá. 

11 Người ta đã thăm dò nguồn của sông 

và phơi bày ra ánh sáng những cái được giấu ẩn. 



 

 

12 Nhưng khôn ngoan, từ đâu đến? 

Trí tuệ, ở chốn nào? 

13 Kẻ phàm trần không biết đường đi 

và nó chẳng ở trên đất kẻ sống. 

14 Vực thẳm đã nói: "Tôi chẳng hề cất giữ", 

và biển: "Nó không có nơi tôi". 

15 Nó không đổi bằng vàng thiên nhiên 

và người ta chẳng mua bằng giá bạc; 

16 người ta không đánh giá nó với vàng Ophir 

với mã não quý, với ngọc bích. 

17 Người ta không so sánh nó với vàng và với thủy tinh 

và không đổi lấy nó bằng một bình vàng luyện; 

18 san hô và pha lê chẳng đáng nói tới, 

chiếm đoạt nó hơn chiếm đoạt ngọc trai; 

19 bên cạnh nó, hoàng ngọc xứ Kush chẳng còn giá trị 

và vàng ròng mất khả năng đổi trao. 

20 Nhưng khôn ngoan từ đâu đến? 

Trí tuệ ở chốn nào? 

21 Nó ẩn khuất khỏi mắt kẻ sống, 

lẫn tránh khỏi chim trời. 

22 Abađđôn và Tử thần có nói: 

"Tai chúng tôi đã nghe tiếng tăm". 

23 Chính Thiên Chúa đã nhận ra đường đi, 

và chính Người biết được chốn nó ở. 

24 Vì Người nhìn tới tận mút cùng trái đất, 

Người thấy tất cả những gì dưới gầm trời. 

25 Khi Người tính sức nặng cho gió, 

và ấn định lường cho nước. 

26 Khi Người ban luật cho mưa 



 

 

và mở đường đi cho tiếng gầm của sấm, 

27 khi ấy, Người đã thấy nó và thẩm định, 

Người lượng giá cùng khảo sát nữa. 

28 Và Người nói với con người: 

"Kính sợ Chúa, đó là khôn ngoan 

và lánh xa sự dữ đó là trí tuệ". 

  



 

 

  

5. Kết luận cuộc ðối thoại 

Than vãn và bào chữa của Yob 

a) Luyến tiếc chuỗi ngày xưa 

1 Yob tiếp tục đọc bài thơ của mình và nói: 

2 Ai sẽ làm tôi sống lại những tháng xa xưa, 

những ngày tôi được Thiên Chúa chăm sóc, 

3 khi đèn của Người soi trên đầu tôi, 

và trong đêm tối tôi bước đi dưới ánh sáng của Người; 

4 như thuở tôi sống những ngày của mùa thu tôi, 

khi Thiên Chúa chở che lều tôi ở, 

5 khi Shađđay còn ở với tôi 

khi các con trai tôi còn kề bên cạnh, 

6 Khi chân tôi còn dầm trong trong sữa dậy men 

và khi đá còn tuôn cho tôi những suối dầu. 

7 Khi tôi tiến ra Cổng, gần thành, 

và đặt chỗ ngồi nơi công cộng. 

8 Khi thấy tôi, người trẻ lẫn trốn, 

và người già chỗi dậy. 

9 Hàng đầu mục ngừng nói 

và lấy tay che miệng. 

10 Hàng vương công im bặt, 

lưỡi chúng dính chặt nơi khẩu cái. 

21 Họ nghe tôi và im lặng, 

họ đợi chờ tôi cho ý kiến. 

22 Tôi dứt lời, họ chẳng cãi lại, 

và lời tôi nhỏ giọt trên họ; 



 

 

23 họ chờ đợi tôi như người ta chờ đợi cơn mưa, 

họ há hốc miệng như mong mỏi mưa rào mùa xuân, 

24 tôi có mỉm cười với họ, họ không dám tin, 

và từ ánh sáng của mặt tôi, họ chẳng bỏ sót gì. 

25 Tôi ấn định cho họ đường lối và ngự trị trên đầu họ, 

như một vị vua giữa đạo quân của mình, 

và đưa họ đi mọi nơi như tôi muốn. 

11 Phải, lỗ tai nghe tôi cao rao là tôi hạnh phúc 

và mắt thấy tôi làm chứng cho tôi. 

12 Bởi vì tôi cứu vớt người nghèo nàn kêu cứu, 

và kẻ mồ côi không nơi nương tựa. 

13 Chúc lành của kẻ hấp hối đến trên tôi, 

và tôi làm nẩy tiếng hoan vui trong lòng góa phụ. 

14 Tôi mặc lấy chính trực, đó là y phục của tôi. 

Lẽ công bình nơi tôi, làm áo choàng và vương miện. 

15 Tôi là mắt của người mù, 

và chân của kẻ què, chính là tôi. 

16 Tôi là cha của kẻ túng quẫn, 

và tôi cứu xét quyền lợi của người không quen biết. 

17 Tôi bẻ gãy nanh vuốt kẻ bất chính 

và giật con mồi khỏi hàm răng của nó. 

18 Và tôi nói: "Khi tôi thở hơi cuối cùng trong ổ của tôi, 

như chim phượng hoàng, tôi sẽ gia tăng ngày đời tôi. 

19 Rễ của tôi ăn ra thấu nước, 

và sương qua đêm trên tán lá của tôi. 

20 Vinh quang nơi tôi sẽ luôn mới mẻ, 

và trong cánh tay tôi, chiếc cung lấy lại sức mạnh". 

  



 

 

  

b) Cơn hoạn nạn hiện tại 

1 Và hiện tại, tôi là trò cười 

cho những kẻ ít tuổi hơn tôi 

mà cha chúng, tôi đã quá khinh rẻ, 

đã xếp với đàn chó trong bầy súc vật của tôi. 

2 Sức mạnh bàn tay chúng giúp ích gì cho tôi? 

Nghị lực chúng đã tiêu tan hoàn toàn. 

3 Héo hon vì khốn cùng và đói kém, 

chúng gặm đồng cỏ cháy, 

một mảnh đất của tàn phá và tiêu điều. 

4 Chúng hái ngọn rau lê trên bụi gai 

và rễ cây kim tước là bánh ăn của chúng. 

5 Chúng bị xua đuổi khỏi xã hội người phàm, 

người ta tri hô sau chúng như kẻ trộm; 

6 chúng ở nơi vách khe, 

trong lỗ đất và hốc đá. 

7 Chúng rống lên giữa bụi rậm 

và dồn đống dưới lùm cỏ gai. 

8 Con của phường vô loại, 

con của kẻ vô danh, 

Chúng bị mửa ra khỏi xứ. 

9 Và bây giờ chúng đặt vè chửi tôi. 

và tôi trở thành đề tài chúng đàm tiếu! 

10 Chúng kinh tởm tôi, lánh xa tôi 

và không từ nhổ vào mặt tôi. 

11 Bởi vì Người làm cho cung tôi chùng lại và đã hạ tôi, 



 

 

do đó chúng chẳng còn dè dặt trước mặt tôi. 

12 Một lũ nổi dậy bên hữu tôi, 

vạch những con đường của bất hạnh tới nơi tôi. 

13 Chúng phá hủy các ngõ ngách để hạ tôi, 

chúng leo lên mà không người ngăn cản; 

14 Chúng ùa vào như qua một lỗ hổng lớn, 

chúng xô nhau giữa đống gạch vụn. 

15 Những hãi hùng quay đầu chống lại tôi. 

Hy vọng của tôi đã bị xua như bởi ngọn gió 

và sự cứu thóat tôi bay đi như một đám mây! 

16 Và bây giờ sự sống bay khỏi tôi, 

những ngày khốn quẫn siết lấy tôi. 

17 Ðêm chọc thủng xương tủy tôi 

và các mạch máu tôi không ngủ. 

18 Với hết sức lực Người túm áo tôi, 

như cổ áo lót tôi, Người siết tôi. 

19 Người đã ném tôi vào đống bùn 

và tôi nên như tro cùng bụi đất. 

20 Tôi kêu lên Người, nhưng Người không trả lời, 

tôi tới trước Người, nhưng Người chẳng ngó ngàng tới. 

21 Người đã trở thành đao phủ đối với tôi, 

Người tấn công tôi với tất cả sức mạnh của bàn tay Người. 

22 Người hốt tôi, cưỡi trên gió 

và làm tôi tan biến trong bão tố. 

23 Phải, tôi biết, Người bắt tôi quay về với cái chết, 

nơi hẹn hò của mọi sinh linh. 

24 Dẫu vậy, tôi đã chẳng chìa tay cho kẻ khốn cùng 

khi nó kêu lên tôi, trong cơn hoạn nạn? 

25 Tôi đã chẳng khóc với kẻ có cuộc đời khó nhọc? 



 

 

Và hồn tôi đã chẳng quặn lại khi thấy kẻ thiếu thốn? 

26 Tôi chờ đợi may mắn và hoạn nạn đã đến, 

tôi cậy trông ánh sáng và đã gặp tối tăm. 

27 Ruột gan sôi bỏng không ngừng, 

trên tôi những ngày khổ cực ập đến. 

28 Tôi bước tới ủ rủ, không mặt trời, 

tôi chỗi dậy giữa hội nghị và tru tréo. 

29 Tôi trở thành anh em với chó rừng 

và bạn bè của đà điểu. 

30 Da thịt đã sạm đen 

và xương cốt tôi đã bị đốt cháy trong cơn sốt. 

31 Ðàn huyền ly của tôi chỉ dùng cho tang chế 

và sáo tôi đệm cho tiếng người khóc. 

  



 

 

  

Yob bào chữa 

1 Tôi đã kết một khế ước với mắt tôi, 

để không ngó nhìn một người trinh nữ. 

2 Vậy đâu là phần Thiên Chúa [gửi] từ trời cao 

và sản nghiệp Shađđay [gửi] từ các tầng trời? 

3 Lại không phải là họa tai cho kẻ bất chính, 

và nghịch vận cho phường ác nhân? 

4 Người lại chẳng thấy hành vi của tôi? 

Và không đếm mọi bước tôi đi? 

5 Nếu tôi đã đồng hành với điêu ngoa, 

và nếu chân tôi đã đon đả đến với gạt gẫm, 

6 thì xin Người hãy cân tôi trên những cán cân chính xác, 

và xin Thiên Chúa biết đến sự chính trực của tôi! 

7 Nếu tôi bước đi trật đường, 

và lòng tôi đi theo con mắt, 

nếu có vết ố nào bám vào tay tôi; 

8 thì xin để kẻ khác ăn hoa lợi tôi gieo vãi, 

và những mầm non của tôi hãy tróc rễ! 

9 Nếu lòng tôi bị một người đàn bà mê hoặc, 

và rình rập nơi cửa người hàng xóm, 

10 thì xin để vợ tôi xay cối cho kẻ khác, 

và kẻ khác hãy chiếm hữu nó. 

11 Vì đó là một hành vi đê tiện, 

một lỗi lầm đáng đưa ra tòa án. 

12 Vì đó là một ngọn lửa đốt cháy tới tận Abađđôn, 

và thiêu hủy mọi mùa màng của tôi! 



 

 

13 Nếu tôi khinh màng quyền của kẻ nô lệ 

và của đứa nữ tỳ đang tranh chấp với tôi. 

14 Tôi sẽ làm gì khi Thiên Chúa chỗi dậy? 

Và khi Người tra hỏi, tôi sẽ trả lời sao? 

15 Người đã chẳng tạo chúng trong bụng [mẹ] như tôi? 

Và chẳng phải cùng một Ðấng đã nặn ra chúng tôi trong dạ? 

16 Phải chăng tôi xua đuổi ước muốn của kẻ nghèo 

và để mắt góa phụ phải mòn mỏi? 

17 Phải chăng tôi đã một mình ăn miếng bánh của tôi 

mà chẳng chia sẻ cho người côi cút, 

18 trong khi từ thời tôi còn nhỏ, 

nó đã lớn lên với tôi như với một người cha 

và, vừa lọt khỏi bụng mẹ, 

tôi đã là người chỉ dẫn của người góa bụa? 

19 Tôi đã thấy một kẻ cùng khốn không áo mặc, 

một kẻ thiếu thốn chẳng vật che thân, 

20 trong khi nó chẳng chúc lành cho tôi, 

mà lông cừu tôi đã chẳng sưởi ấm nó? 

21 Nếu tôi đã giơ tay đe dọa kẻ mồ côi, 

vì biết mình được nâng đỡ nơi tòa án, 

22 thì vai tôi hãy rời khỏi gáy 

và cánh tay tôi hãy gẫy nơi khuỷu. 

23 Vì sự kinh hãi của Thiên Chúa sẽ ập xuống trên tôi, 

tôi không thể đứng vững trước oai nghi của Người, 

24 Nếu tôi đã đặt bảo đảm của tôi nơi vàng, 

và nếu tôi nói với vàng ròng: "Mi là sự an toàn của ta", 

25 Nếu tôi đã hoan hỉ vì có nhiều tiền của 

và vì giàu sang bàn tay tôi đã tạo nên. 

26 Nếu, thấy ánh sáng chiếu soi 



 

 

và mặt trăng tiến lên lộng lẫy, 

27 mà hồn tôi âm thầm bị mê hoặc, 

và nếu tay tôi gửi cho chúng những cái hôn chào, 

28 thì đó cũng là một lỗi lầm đáng đưa ra tòa án, 

vì tôi đã chối bỏ Thiên Chúa nơi cao. 

29 Phải chăng tôi đã hoan hỉ vì kẻ thù tôi lâm hoạn nạn, 

và tôi đã vui mừng vì nó mắc phải sự dữ? 

30 Không, tôi đã không để lưỡi tôi phạm tội, 

mà đổi mạng nó bằng lời trù ẻo. 

31 Những kẻ trong lều tôi đã chẳng nói: 

"Ai là kẻ, ngài đã chẳng cho ăn thịt thỏa thuê?" 

32 Khách lạ đã không qua đêm bên ngoài, 

cửa nhà tôi mở rộng cho lữ khách, 

33 Phải chăng, như Ađam tôi đã che đậy tội ác, 

cất dấu lỗi lầm trong lòng dạ? 

34 Và làm thế, vì tôi sợ tiếng thị phi người đời, 

lòng khinh dể của các gia đình làm tôi kinh khiếp, 

và nín thinh, tôi không dám bước khỏi cửa. 

38 Nếu đất kêu gào chống lại tôi 

và những luống cày òa khóc, 

39 nếu tôi đã ăn trái trăng chẳng trả giá 

và làm chủ nhân tắt thở, 

40a thì gai góc mọc lên thay vì lúa mì, 

40b và cỏ thối tha thay vì lúa mạch. 

35 Ôi, phải chi tôi tìm được người nghe tôi? 

Ðó là lời nói cuối cùng của tôi, Shađđay hãy trả lời. 

Văn từ địch thù tôi đã viết, 

36 tôi sẽ mang nó trên vai, 

tôi sẽ đội nó như một triều thiên; 



 

 

37 tôi sẽ trình Người những bước chân tôi đi, 

như hàng vương giả, tôi tiến lại bên Người. 

40c Tới đây kết thúc những lời của Yob. 

  



 

 

  

III. DIỄN TỪ CỦA ÊLIHU 

 Êlihu can thiệp 

1 Ba người này thôi không trả lời Yob nữa bởi vì ông đã tự cho mình là chính trực. 2 Nhưng này Êlihu con 

của Barakêel, người Buzi, thuộc thị tộc Ram, đã nổi cơn thịnh nộ. Ông nổi giận với Yob vì ông này tự cho 

mình là công chính hơn Thiên Chúa. 3 Ông cũng nổi cơn thịnh nộ với ba người bạn (của Yob) vì những người 

này đã không tìm ra được câu trả lời và đã lên án Thiên Chúa. 4 Êlihu đã chờ đợi khi họ tranh luận với Yob, 

vì họ lớn tuổi hơn ông. 5 Nhưng khi Êlihu thấy là ba người này không còn biết trả lời ra sao thì ông đã nổi 

giận. 

6 Êlihu, con của Barakêel, người Buzi, lên tiếng và nói: 

Tôi còn trẻ và các ông là hàng kỳ mục. 

Do đó, tôi đã e ngại mà không dám 

bày tỏ sự hiểu biết của tôi với các ông. 

7 Tôi tự nhủ: "Tuổi tác sẽ nói ra lời, 

số năm chồng chất sẽ tỏ bày khôn ngoan". 

8 Nhưng thực ra chính hơi thở trong con người, 

làn khí của Shađđay làm lên minh mẫn. 

9 Khôn ngoan chẳng đo bằng tuổi tác, 

già cả chưa hẳn đã nhận ra điều chính trực. 

10 Do đó mà tôi nói: Hãy nghe tôi, 

đến phiên tôi trình bày điều tôi hiểu biết". 

11 Cho tới đây tôi đã chờ đợi lời lẽ của các ông. 

Tôi đã lắng tai nghe các ông lý luận 

và phê phán lời lẽ của ông ấy. 

12 Lòng trí tôi chẳng rời xa các ông, 

và tôi thấy chẳng ai bác bỏ được ý kiến của Yob, 

không ai trong các ông 

đã trả lời được những vặn hỏi của ông ấy. 



 

 

13 Vậy thì đừng có nói: 

"Chúng tôi đã khám phá được khôn ngoan: 

Chính Thiên Chúa dậy dỗ chúng ta chứ chẳng phải ai khác". 

14 Do đó, tôi sẽ không lập luận như họ 

và tôi chẳng trả lời [Yob] với những lời lẽ của các ông. 

15 Và họ hoảng hồn, không trả lời nữa, 

lời của họ bị cắt ngang. 

16 Tôi có đợi chờ... họ cũng sẽ chẳng nói, 

vì họ đã ngưng trả lời! 

17 Ðến lượt tôi, tôi sẽ trả lời, 

tôi cũng sẽ tỏ bầy điều tôi hay biết. 

18 Bởi vì tiếng đầy ứ nơi tôi 

và hơi sức tự bên trong thúc đẩy tôi. 

19 Phải, trong tôi như một thứ rượu mới không ngõ thoát, 

làm nứt tung các bì mới. 

20 Tôi muốn nói để lòng được vơi bớt, 

tôi sẽ mở môi và trả lời. 

21 Ồ, tôi sẽ chẳng về phe ai, 

và không nói lời nịnh họ; 

22 bởi vì tôi nào biết nịnh hót; 

bởi Ðấng làm ra tôi sẽ khai trừ tôi trong chốc lát. 

  



 

 

  

Sự tự cao của Yob 

1 Vậy, ông Yob ơi, hãy nghe tôi biện bạch, 

hãy lắng nghe mọi lời tôi nói. 

2 Này tôi mở miệng, 

và lưỡi tôi bập bẹ trên khẩu cái. 

3 Lòng tôi ứa tràn lời thông thái, 

môi tôi sẽ nói sự thật tinh ròng. 

6 Ðối với Thiên Chúa, tôi cũng như ông, 

đã được rút ra từ bùn đất, 

4 chính hơi thở của Thiên Chúa đã làm ra tôi, 

khí của Shađđay đã cho tôi sự sống. 

7 Do đó sự khủng khiếp của tôi sẽ không làm ông sợ hãi, 

và bàn tay tôi sẽ chẳng đè nặng trên ông. 

5 Nếu ông có thể, hãy trả lời tôi, 

hãy chuẩn bị đối phó và giữ vững lập trường. 

8 Làm sao ông có thể nói bên tai tôi 

-- và tôi còn nghe thấy tiếng của lời lẽ ông: 

"9 Tôi trong sạch, không tội ác, 

tôi toàn vẹn và chẳng lỗi lầm. 

10 Nhưng Thiên Chúa đã tạo cớ hại tôi, 

Người coi tôi như địch thủ của Người. 

11 Người tra còng sắt vào chân tôi, 

và canh giữ mọi nẻo đường tôi đi". 

12 Vậy, tôi sẽ trả lời ông: Ông đã lầm về điểm đó, 

bởi vì Thiên Chúa lớn hơn người phàm. 

13 Tại sao lại tìm cách gây hấn với Người, 



 

 

khi Người không đáp lại mọi lời ông nói? 

14 Thực ra Thiên Chúa thoạt tiên nói một cách này, 

rồi một cách khác, nhưng người ta không quan tâm: 

15 Trong giấc mơ, trong thị kiến đêm khuya, 

khi một giấc tê mê phủ trên người trần, 

và khi trên giường, họ say giấc. 

16 Khi ấy Người mở lỗ tai phàm nhân, 

và những sự hiện hình làm họ sợ hãi. 

17 Ðể kéo con người khỏi việc làm của nó, 

để hạ sự kiêu ngạo của kẻ phàm tục. 

18 Ðể giữ hồn nó khỏi sa vực, 

và sự sống nó khỏi đường hầm. 

19 Người cũng sửa dạy bằng đau đớn trên giường 

khi xương cốt không ngừng run rẩy, 

20 khi sự sống nó chán thức ăn, 

và hồn nó ớn cả mỹ vị, 

21 khi da thịt nó tiêu mòn trước mắt nhìn, 

và nhô ra, những khúc xương người ta không thấy, 

22 khi hồn nó kề bên miệng hố 

và sự sống nó sát ngay âm phủ. 

23 Nhưng nếu có một Thần sứ bên nó, 

một kẻ môi giới chọn trong muôn một 

để cho con người biết bổn phận của mình. 

24 Thương xót nó và nói: 

"Xin tha cho nó khỏi xuống mồ, 

tôi đã tìm được giá chuộc sinh mạng nó!" 

25 Khi ấy da thịt nó lấy lại vẻ tươi mát thời trai tráng, 

nó trở lại những ngày niên thiếu. 

26 Nó cầu khẩn Thiên Chúa Ðấng rủ lòng thương, 



 

 

nó thấy lại nhan Người trong tiếng kêu hoan lạc, 

nó loan báo cho kẻ khác mình được cứu vớt. 

27 Cất tiếng hát giữa phàm nhân, nó nói: 

"Tôi đã phạm tội, tôi đã bẻ cong chính trực. 

Nhưng Người đã không đối xử với tôi theo tội tôi phạm. 

28 Người đã miễn hồn tôi khỏi sa vực 

và cho sự sống tôi vui hưởng ánh sáng!" 

29 Coi tất cả điều đó Thiên Chúa làm 

cho con người đôi lần, ba lần, 

30 để cất hồn nó lên khỏi mồ, 

để được sáng soi bằng ánh sáng người sống. 

31 Hãy lưu tâm, hỡi Yob, hãy nghe tôi, 

im đi, tôi còn nói nữa. 

32 Nếu ông có lời để trả lời tôi, 

hãy nói, bởi vì tôi muốn cho ông có lý; 

33 nếu không, ông hãy nghe tôi, 

im đi, và tôi sẽ dạy ông đường khôn ngoan. 

  



 

 

  

Sự thất bại của ba nhà khôn ngoan 

1 Êlihu nó tiếp: 

2 Hỡi những người khôn ngoan, hãy nghe lời lẽ tôi, 

hãy lắng tai, hỡi những người thông thái. 

3 Vì: Tai đánh giá lời nói 

như khẩu cái nếm thức ăn. 

4 Ta hãy gắng nhận ra điều chính trực; 

ta hãy nhìn ra điều tốt lành giữa chúng ta. 

5 Yob đã chẳng nói: "Tôi công chính 

nhưng Thiên Chúa đã chối từ tôi sự công chính; 

6 khi kiếm tìm công chính, tôi bị coi là điêu ngoa. 

Một mũi tên bắn tử thương tôi, dù tôi không lỗi phạm?" 

7 Nào ai như Yob? 

Ông ấy uống nhạo cười như nước lã, 

8 đồng hành với phường gian ác, 

và đi cùng lũ ác nhân. 

9 Ông ấy đã nói: "Lợi lộc gì cho con người 

mà tìm kiếm ý định của Thiên Chúa?" 

10 Vậy, hỡi những kẻ biết điều, hãy nghe tôi, 

hãy đẩy xa Thiên Chúa, ác đức, 

xa Shađđay, sự bất công. 

11 Bởi vì Người trả lại con người công việc nó làm, 

và xử với mỗi người theo cách ăn nết ở. 

12 Không, quả thực, Thiên Chúa không hành động như kẻ ác, 

và Shađđay chẳng bẻ cong chính trực. 

13 Phải chăng kẻ nào khác đã trao cho Người trái đất, 



 

 

và đặt Người trách nhiệm trên cả vũ trụ? 

14 Nếu Người chỉ nghĩ đến Người, 

nếu Người rút về làn khí và hơi thở của Người. 

15 Thì mọi xác thịt sẽ chết cùng một lúc, 

và con người sẽ trở về với đất bụi. 

16 Nếu ông có trí khôn hãy nghe điều này, 

hãy lắng nghe tiếng tôi nói. 

17 Kẻ thù của chính trực có thể cai trị? 

Ông có dám lên án Ðấng công chính, Ðấng toàn năng? 

18 Ðấng nói với vua: "Bất tài" 

với hàng vương giả: "Phường gian ác!" 

19 Ðấng không về phe kẻ lãnh đạo, 

và không chuộng kẻ giàu hơn người nghèo, 

bởi vì tất cả đều do tay Người làm ra. 

20 Giữa đêm khuya, chúng chết bất thình lình. 

Người đánh kẻ giàu và chúng biến mất 

và Người trừ khử một bạo chúa chẳng khó nhọc. 

21 Bởi vì Người để mắt trên hành vi của con người 

và Người coi mọi bước đi của nó. 

22 Cả tối tăm lẫn bóng của chết chóc, 

đều không thể là nơi ẩn trú của phường ác nhân. 

23 Bởi vì Thiên Chúa không hẹn trước con người, 

để nó ra tòa trước mặt Người. 

24 Người bẻ gẫy kẻ lớn chẳng điều tra 

và đặt người khác vào chỗ chúng, 

25 Chính vì Người biết công việc chúng! 

Trong một đêm, Người xô chúng ngã và chúng bị nghiền nát. 

26 Người tát tai chúng như phường gian ác 

giữa nơi công cộng. 



 

 

27 Bởi vì chúng đã chẳng muốn theo Người, 

và không hiểu gì về đường lối Người, 

28 đến nỗi làm dậy lên tới Người, tiếng kêu của kẻ yếu thế 

và tiếng kêu của kẻ bị áp bức, Người nghe! 

29 Nhưng nếu Người chai đá, ai sẽ lên án Người 

và nếu Người giấu mặt, ai sẽ thấy Người? 

Dẫu vậy Người chăm sóc dân nước là con người, 

30 để không một kẻ vô đạo chế ngự 

hay người ta chăng bẫy cho dân. 

31 Nhưng nếu có kẻ nói với Thiên Chúa: 

"Tôi đã ăn năn, tôi sẽ không còn làm sự dữ nữa; 

32 hãy dạy cho tôi điều tôi chẳng thấy. 

Nếu tôi đã phạm điều bất chính, 

tôi sẽ không còn tái phạm nữa". 

33 Vậy thì theo ông, Người sẽ sửa trị? 

Tôi biết là ông bất cần. 

Do đó chính ông đã quyết định chứ chẳng phải tôi, 

Cũng thử nói ra đi điều ông biết. 

34 Những kẻ biết điều sẽ nói với tôi, 

như mọi kẻ khôn ngoan đang nghe tôi: 

35 Yob ăn nói như người không biết, 

và lời của ông ấy thiếu lý luận. 

36 Vậy, tôi muốn vặn hỏi Yob tường tận 

về những câu trả lời giống phường gian ác. 

37 Bởi vì ông đã thêm vào tội của ông sự nổi loạn, 

gieo rắc nghi ngờ giữa chúng ta, 

và gia tăng những lời chống lại Thiên Chúa. 

  



 

 

  

Thiên Chúa không dửng dưng về truyện con người 

1 Êlihu tiếp lời và nói: 

2 Ông cho là ông ở trong sự chính trực, 

khi ông quả quyết: "Tôi công chính hơn Thiên Chúa?" 

3 Bởi vì ông tuyên bố: "Có hệ gì đến Người, 

hay có lợi gì cho tôi, nếu tôi phạm hay không phạm tội?" 

4 Này tôi, tôi sẽ trả lời cho ông 

và đồng thời cho các bạn của ông. 

5 Hãy trông trời và xem, 

hãy nhìn mây: Chúng cao hơn ông! 

6 Ông phạm tội, có đụng gì tới chúng? 

Ông gia tăng xúc phạm, hại gì tới chúng? 

7 Nó được gì, nếu ông công chính? 

Hay nó sẽ nhận được gì từ tay ông? 

8 Tội ác của ông chỉ đụng tới người đồng loại 

và sự công chính của ông chỉ sinh lợi cho con cái loài người. 

9 Chúng rên siết dưới sức nặng của áp bức, 

chúng kêu cứu dưới nắm tay của kẻ uy quyền. 

10 Nhưng không ai nghĩ tới việc nói rằng: 

"Thiên Chúa ở đâu, Ðấng làm nên chúng tôi? 

Ðấng làm bật lên trong đêm tối những bài ca hoan lạc. 

11 Ðấng làm chúng ta hiểu biết hơn thú hoang, 

khôn ngoan hơn chim trời". 

12 Khi ấy, người ta kêu mà Người chẳng trả lời, 

vì lòng kêu ngạo của phường gian ác. 

13 Chỉ những lời trống rỗng và mắc công toi, 



 

 

Thiên Chúa nào có nghe 

và Shađđay nào có thấy. 

14 Còn tệ hơn nữa khi ông nói: "Tôi chẳng thấy Người, 

vụ án của tôi mở ra trước mắt Người và tôi chờ đợi". 

15 Hoặc là: "Cơn thịnh nộ của Người không sửa phạt, 

và xem ra Người chẳng quan tâm 

tới sự xúc phạm của người đời". 

16 Yob mở miệng để nói trong hư vô, 

bởi dốt nát, mà nói năng không ngớt. 

  



 

 

  

Ý nghĩa đích thực của những đau khổ của Yob 

1 Êlihu tiếp lời và nói: 

2 Hãy kiên nhẫn một chút, tôi sẽ chỉ giáo cho ông, 

bởi vì tôi chưa nói hết lời bênh vực Thiên Chúa. 

3 Tôi muốn đẩy thật xa sự hiểu biết của tôi, 

để biện minh cho Ðấng đã dựng nên tôi. 

4 Thực ra, lời lẽ của tôi không biết đến gian dối, 

và một bậc thầy về hiểu biết đang ở bên ông. 

5 Coi, Thiên Chúa lớn bằng sức mạnh, 

và Người không khinh rẻ người thanh khiết. 

6a Người chẳng để quân ác nhân sống còn, 

7a Người không ngoảnh mặt khỏi người chính trực, 

6b Và Người trả công chính cho kẻ nghèo khó. 

7b Người đặt các vua trên ngai 

và đặt họ cai trị muôn đời, 

nhưng khi chúng tự cao tự đại, 

8 thế là chúng bị xiềng xích trói buộc, 

bị cầm giữ trong những sợi lòi tói của khốn cùng. 

9 Khi ấy Người cho chúng thấy công việc chúng làm, 

và tội ác chúng phạm do lòng kiêu ngạo; 

10 Người mở tai chúng trước lời cảnh cáo, 

truyền lệnh chúng quay đầu xa sự dữ. 

11 Nếu chúng nghe và tuân phục, 

chúng kết thúc ngày chúng trong hạnh phúc, 

và năm của chúng trong vui thú; 

12 nếu chúng không nghe, chúng sẽ qua đường hầm, 



 

 

và chúng chết vì ngu muội. 

13 Những kẻ cứng lòng còn nuôi cơn giận, 

không kêu cứu khi Người trói buộc chúng, 

14 chúng sẽ chết giữa tuổi thanh xuân 

và sự sống chúng chấm dứt trong thời niên thiếu. 

15 Nhưng Người cứu kẻ nghèo bằng sự nghèo của nó, 

Người mở tai nó bằng sự khốn cùng. 

16 Ông cũng vậy Người sẽ kéo ông ra từ khốn cùng, 

và ông sẽ được thanh thản, qua cơn túng quẫn, 

bàn của ông sẽ dẫy đầy mỡ béo. 

17 Và ông sẽ xử án quân ác nhân, 

tay ông sẽ nắm lấy công lý 

18 Hãy coi chừng đừng để người ta mê hoặc bởi sự rộng rãi 

và số tiền chuộc rộng rãi làm ông nghiêng ngả. 

19 Lôi ra hầu tòa kẻ giàu sang 

cũng như người không có vàng bạc, 

kẻ quyền thế như người thấp kém. 

20 Ðừng chà đạp kẻ xa lạ với ông 

để đặt họ hàng ông vào chỗ nó. 

21 Hãy coi chừng kẻo quay về với sự dữ 

vì đó chính là lý do 

khiến ông bị thử thách trong cùng khốn. 

  

Ca ngợi sự khôn ngoan quyền năng 

22 Coi, Thiên Chúa cao cả bằng sức mạnh của Người, 

với Người, có ông chủ nào sánh được? 

23 Ai đã chỉ cho Người, đường phải theo, 

và đã nói với Người: "Người đã phạm bất chính?" 

24 Tốt hơn, hãy nghĩ đến việc đề cao công việc Người, 



 

 

mà phàm nhân đã ca ngợi bằng khúc hát. 

25 Mọi người chiêm ngưỡng, 

phàm nhân nhìn ngắm từ xa. 

26 Coi, Thiên Chúa cao sang vượt mọi hiểu biết, 

số năm của Người, làm sao tính được? 

27 Chính Người thu hút giọt nước, 

làm mưa bốc thành sương mù. 

28 Mây để nước chảy 

biến thành sương sa trên đoàn lũ con người; 

31 Bởi chúng, Người bồi dưỡng mọi dân cư, 

cho họ lương thực dồi dào. 

29 Ai sẽ hiểu được mây dàn ra làm sao, 

tiếng gầm đe dọa của lều Người? 

30 Này, xung quanh lều, Người trải sương mù 

và phủ lấp các đỉnh núi non. 

32 Người nâng chớp đầy bàn tay 

và chỉ cho nó mục tiêu phải đánh; 

33 sấm của Người báo hiệu Người đến, 

giông bão công bố cơn thịnh nộ của Người. 

  



 

 

  

1 Chính vì vậy mà lòng tôi run rẩy 

và nhảy ra khỏi chỗ của nó. 

2 Hãy nghe, hãy nghe tiếng ầm vang của tiếng Người 

và tiếng thì thầm thốt từ miệng Người! 

3 Dưới mọi gầm trời Người thả sấm của Người 

và sét của Người chạy tới tận cùng cõi đất 

4 Ðằng sau Người có tiếng gầm; 

Người phát ra một giọng kiêu hãnh 

và không giữ lại sấm sét 

khi tiếng Người vang dội. 

5 Phải, chính Thiên Chúa đã cho ta thấy những kỳ công, 

Người đã làm những việc lớn lao mà chúng ta chẳng biết 

6 khi Người nói với tuyết: "Rơi trên đất", 

và với mưa rào: "Hãy mưa mau hạt"; 

7 Người đóng ấn trên tay mọi người, 

để mọi phàm nhân nhận ra công trình Người làm. 

8 Thú hoang trở lại hang của nó 

và ở lại trong hang. 

9 Giông tố tới từ buồng chứa phía Nam, 

và gió bấc đem lại lạnh giá; 

10 từ hơi thở của Thiên Chúa, giá băng kết tụ 

và mặt nước đông lại. 

11 Người chất hơi nước lên mây, 

và phân tán mây chiếu sáng. 

12 Nó di chuyển, xoay vòng theo kế đồ của Người, 

để thi hành những lệnh truyền của Người trên mặt đất; 



 

 

13 hoặc để phạt các dân trên đất 

hoặc vì một công việc thiện, Người gửi chúng tới. 

14 Hỡi Yob, hãy nghe điều này, 

và hãy nghĩ tới những kỳ công của Thiên Chúa. 

15 Ông có biết Thiên Chúa an bài cho chúng làm sao 

và làm sao Người cho mây chiếu sáng? 

16 Ông có hiểu tại sao Người giữ mây thăng bằng, 

kỳ công của bậc thầy về hiểu biết? 

17 Này ông, khi áo quần trở nên nóng bỏng, 

khi đất im lìm dưới gió nồm, 

18 ông có thể như Người, lấy búa nện mây, 

làm chúng cứng lại như tấm gương bằng kim khí đúc? 

19 Cho chúng tôi biết điều chúng tôi sẽ nói với Người! 

Chúng tôi sẽ chẳng tranh luận nữa, 

vì những tăm tối của chúng tôi. 

21 Người ta kể lại cho Người khi tôi nói? 

Nếu có một kẻ nói, Người có được thông báo? 

21 Và bây giờ, người ta không thấy ánh sáng, 

ánh sáng đã bị mây làm mờ tối; 

nhưng một cơn gió lùa qua đã quét chúng; 

22 ráng vàng từ phương Bắc tới! 

Xung quanh Thiên Chúa có sự oai nghi làm run sợ. 

23 Shađđay, chúng ta không thể đạt thấu Người, 

Người cao cả bởi sức mạnh và công bình, 

lớn lao bởi công chính, Người chẳng áp bức ai. 

24 Do đó người đời kính sợ Người, 

Người chẳng ghé mắt trên một ai lòng trí khôn ngoan. 

  



 

 

  

IV. LỜI CỦA YAVÊ 

Khúc I 

Sự khôn ngoan trong việc tạo dựng làm Yob bẽ bàng 

1 Yavê đã trả lời Yob từ giữa cơn giông, và Người nói: 

2 Kẻ nào đó đã làm mờ tối kế đồ của Ta 

bằng những lời thiếu hiểu biết? 

3 Hãy nai nịt như một dũng sĩ; 

Ta sẽ vặn hỏi ngươi và ngươi hãy cho ta hay. 

4 Ngươi ở đâu khi ta đặt móng cho đất? 

Nói đi, nếu sự hiểu biết của ngươi được soi sáng. 

5 Ai đã đặt kích thước cho nó?... Ngươi biết mà; 

hoặc ai đã giăng giây trên nó? 

6 Ðế của nó đã chìm sâu trên điểm tựa nào 

và đá đỉnh góc của nó ai đã đặt, 

7 giữa tiếng nhạc hòa vui của sao mai, 

giữa tiếng tung hô của các con Thiên Chúa? 

8 Ai đã cài chắc then biển bằng hai cánh xếp? 

khi nó trào ra từ lòng mẹ; 

9 khi ta phủ mây trên nó như áo quần 

và mây tối làm tã lót? 

10 Ta đã vạch ranh giới của nó 

và đã đặt nó trong cửa kín then cài, 

11 và ta nói: "Ngươi sẽ chỉ tới đây, không xa hơn nữa; 

ở đây sẽ vỡ tan sự ngông cuồng của các làn sóng". 

12 Ðã có lần nào trong đời, ngươi sai khiến buổi sáng, 

đặt rạng đông vào nơi của nó, 



 

 

13 để nó nắm lấy góc cạnh của đất 

và rũ sạch lũ ác nhân? 

14 Nó biến đổi như đất sét dưới dấu ấn 

và tất cả chỗi dậy, trang sức lòe loẹt. 

15 Cất ánh sáng khỏi phường ác nhân 

và bẻ gẫy cánh tay giương thẳng. 

16 Người đã tới thấu nguồn biển cả? 

Và dạo chơi tận đáy vực sâu? 

17 Cửa Tử thần đã hiện ra cho ngươi, 

kẻ giữ cửa âm phủ, ngươi đã thấy? 

18 Ngươi đã có một ý tưởng về các chiều mặt đất? 

Kể ra đi, nếu ngươi biết tất cả các thứ đó. 

19 Ánh sáng ở về bên nào? 

Và tăm tối, chúng ở đâu? 

20 Ðể ngươi đưa về địa hạt của chúng, 

để những nẻo đường dẫn về nhà chúng, ngươi nhận ra được. 

21 Ngươi biết mà, vì lúc ấy ngươi đã sinh ra 

và số ngày của ngươi lớn quá mà! 

22 Ngươi đã vào tận nơi chất tuyết? 

Và số mưa đá dự trữ, ngươi đã thấy chưa? 

23 Số Ta đã để dành cho thời cùng khốn, 

cho ngày chiến tranh và trận mạc? 

24 Ánh sáng lan tỏa theo đường nào? 

Và gió đông thổi trên đất? 

25 Ai đã xẻ mương cho mưa rào 

và mở đường cho tiếng gầm của sấm, 

26 để mưa rơi trên một mảnh đất không người, 

trên một sa mạc không kẻ ở, 

27 để tưới đẫm chốn cô liêu tiêu điều, 



 

 

làm cỏ xanh mọc lên từ hoang địa? 

28 Mưa có cha? 

Hay ai đã sinh ra sương trời? 

29 Từ bụng dạ nào đã xuất ra băng đá, 

và sương giá trời cao, ai nào đã sinh đẻ? 

30 Khi nước đóng băng 

và mặt vực thẳm trở nên rắn chắc? 

31 Ngươi có thể lấy dây buộc chòm sao Rua? 

Hay ngươi đã cởi được thừng vầng sao Cày. 

32 Ðem lại sao Mai theo thời buổi nó, 

và Hùng-tinh với bầy con của nó, ngươi dẫn được ư? 

33 Ngươi biết luật của trời? 

Ngươi áp dụng chúng trên đất? 

34 Tiếng ngươi dội tới tầng mây? 

Ðể một khối nước phủ trên ngươi? 

35 Chớp khởi hành khi ngươi gửi chúng, 

và chúng thưa với ngươi: "Có chúng tôi đây"? 

36 Ai đã đặt khôn ngoan trong giống cò lửa? 

hoặc ai đã cho gà trống trí tuệ? 

37 Ai lấy khôn ngoan đếm mây trời, 

và bì nước trời, ai đã nghiêng đổ; 

38 khi bụi đất kết tụ 

và các hòn đất dính liền với nhau? 

39 Người săn mồi cho sư tử cái 

và làm đã cơn thèm của đám sư tử non, 

40 khi chúng thu mình trong hang, 

khi chúng mai phục trong rừng rậm? 

41 Ai dọn lương thực cho quạ, 

khi con chúng kêu lên Thiên Chúa, 

lang bạt vì thiếu thức ăn? 



 

 

  

1 Ngươi có biết dê rừng đẻ con ra sao? 

và nai sinh con, ngươi quan sát được chăng? 

2 Ngươi biết được số tháng ngày của chúng, 

và ngươi có hay thời kỳ chúng sinh nở? 

3 Khi chúng ngồi xổm sinh con, 

đặt lứa con. 

4 Và khi con chúng thu sức mạnh, lớn lên giữa đồng nội, 

chúng ra đi và không bao giờ trở lại với (mẹ) chúng. 

5 Ai đã thả tự do cho lừa hoang 

và dây cột lừa rừng, ai đã cởi, 

6 giống lừa hoang, Ta đã ban hoang giao làm nhà 

và đất mặn làm chốn ở? 

7 Nó chế nhạo huyên náo của thị thành 

và không nghe kẻ chăn lừa la lối. 

8 Nó rảo khắp núi non, thảo nguyên của nó, 

để tìm mọi thứ cỏ non. 

9 Con bò rừng muốn phục vụ ngươi? 

Nó sẽ qua đêm nơi nhà ngươi, bên máng cỏ? 

10 Ngươi sẽ buộc chão nơi cổ nó? 

Nó sẽ cày thung lũng sau ngươi? 

11 Ngươi sẽ tin tưởng nơi nó vì sức nó lớn mạnh 

và giao cho nó việc làm? 

12 Ngươi tính nó sẽ trở về 

để ngươi thu lượm lúa thóc trên sân đập lúa của ngươi? 

13 Cánh đà điểu có thể sánh bằng 

bộ lông của cò và chim ưng? 



 

 

14 Nó bỏ lại trứng trên đất, 

giao phó cho sức nóng của đất. 

15 Nó quên rằng một bàn chân có thể dẵm bẹt, 

và thú hoang có thể đạp nát. 

16 Nó khắc nghiệt với con nó như đối với loài xa lạ, 

không quan tâm tới sự mất công vô ích. 

17 Vì rằng Thiên Chúa đã từ chối cho nó khôn ngoan 

và đã không chia trí tuệ cho nó. 

18 Nhưng một khi nó chỗi dậy và cất cánh, 

nó thách thức cả ngựa lẫn kỵ mã! 

19 Ngươi cho chiến mã dũng mãnh, 

ngươi mắc bờm vào cổ nó? 

20 Ngươi làm nó nhảy như cào cào? 

Tiếng hí kiêu hùng gây thất đảm. 

21 Nó dậm chân hoan lạc trong thung lũng, 

phóng mạnh tới trước vũ khí. 

22 Nó khinh thường sợ hãi và không khiếp đảm: 

Nó chẳng lui bước trước lưỡi gươm. 

23 Trên nó, vang rền ống tên, 

giáo và lao sáng quắc; 

24 nó rùng mình, nó sôi sục và nuốt không gian, 

và không cầm mình được khi kèn thúc. 

25 Ðáp lại mỗi hồi kèn thúc, nó kêu : Hourrah! 

Và từ xa nó đánh hơi chiến trận, 

tiếng thét của tướng lãnh và tiếng hò la của trận mạc. 

26 Phải chăng với trí tuệ của ngươi mà chim ưng cất cánh, 

và sải cánh về phương Nam? 

27 Theo lệnh ngươi, đại bàng bay bổng 

và làm tổ trên cao? 



 

 

28 Lấy núi đá làm nơi trú ngụ qua đêm, 

biến ngọn sơn lĩnh nên thành quách. 

29 Từ đó, nó rình con mồi 

và đôi mắt nó phóng ra xa! 

30 Và con cái nó táp máu, 

đâu có xác chết, đó có nó. 

  



 

 

  

1 Yavê trả lời Yob và Người nói: 

2 (32) Kẻ tranh luận với Shađđay sẽ hàng phục chăng? 

Kẻ trách cứ Thiên Chúa sẽ trả lời chăng? 

3 (33) Yob trả lời Yavê, ông nói: 

4 (34) Vâng tôi đã nói mà chẳng nghĩ, 

tôi sẽ đáp lại Người làm sao? 

Tôi sẽ lấy tay che miệng. 

5 (35) Tôi đã nói một lần và sẽ không lặp lại 

hai lần, và tôi sẽ chẳng thêm gì. 

  

Khúc II 

Thiên Chúa chế ngự trên quyền lực sự dữ 

6 (1) Yavê trả lời Yob từ giữa giông tố. Người nói: 

7 (2) Hãy nai nịt như một dũng sĩ; 

Ta sẽ vặn hỏi ngươi và hãy cho Ta hay. 

8 (3) Ngươi muốn biến quyền Ta thành hư vô, 

lên án Ta để ngươi có lý? 

9 (4) Ngươi có cánh tay như cánh tay của Thiên Chúa 

và giọng ngươi sẽ gầm thét như giọng Người? 

10 (5) Hãy tô điểm ngươi bằng lòng kiêu hãnh và quyền uy, 

hãy mặc lấy oai phong và rực rỡ; 

11 (6) hãy trút đổ cơn giận dữ; 

và hạ thấp mọi kẻ kiêu căng qua khóe mắt. 

12 (7) Chỉ một cái nhìn, hãy uốn cong kẻ vênh váo 

và chà đạp tại chỗ lũ ác nhân, 

13 (8) hãy vùi lấp tất cả trong cát bụi, 



 

 

hãy nhốt chúng, mỗi tên trong ngục tối. 

14 (9) Và khi ấy chính Ta sẽ bái phục ngươi, 

vì ngươi có thể bằng tay phải của ngươi 

bảo đảm cho sự cứu thoát của ngươi. 

  

Bêhêmoth 

15 (10) Nhưng hãy nhìn Bêhêmoth, tạo vật của Ta cũng như ngươi, 

nuôi mình bằng cỏ như loài bò. 

16 (11) Coi kìa, sức mạnh nằm trong tay cặp thận, 

và khí lực nằm trong bắp thịt bụng. 

17 (12) Ðuôi ruỗi như một cây bách hương, 

và gân đùi chẳng chịt. 

18 (13) Xương của nó là những ống đồng đỏ 

và tứ chi hầu than sắt. 

19 (14) Nó là đầu những tác phẩm của Thiên Chúa, 

được đặt làm bạo chúa trên các bạn hữu. 

20 (15) Vì núi non đem lại cống lễ, 

cũng như mọi thú vật chơi đùa ở đó. 

21 (16) Nó nằm dưới đám sen, 

trong nơi kín ẩn của lau sậy và đầm lầy; 

22 (17) cây sen phủ bóng trên nó 

và cây liễu của thác nước chở che. 

23 (18) Sông có tràn bờ, nó cũng chẳng nao núng, 

một Yorđan có dâng tới cổ, nó vẫn thảnh thơi. 

24 (19) Ai sẽ dùng mắt bắt nó được, 

ai sẽ lấy đòng chọc thủng lỗ mũi? 

  

Lêviathan 

25 (20) Ngươi sẽ lấy mồi câu Lêviathan 



 

 

và với đoạn thừng ngươi sẽ cột lưỡi nó? 

26 (21) Ngươi sẽ lấy cói xỏ mũi nó 

và chọc thủng hàm nó với một câu liêm? 

27 (22) Nó sẽ van xin ngươi, 

nói với ngươi những lời âu yếm? 

28 (23) Nó sẽ kết giao ước với ngươi 

và ngươi sẽ sai bảo nó như tôi tớ trọn đời? 

29 (24) Ngươi sẽ giỡn với nó như với một con chim 

và ngươi sẽ cột nó cho các con gái nhỏ của ngươi? 

30 (25) Bọn thợ câu sẽ đặt bán nó? 

rồi xả thịt giữa con buôn? 

31 (26) Ngươi sẽ lấy đòng làm lỗ chỗ da nó 

và lấy móc chọc thủng đầu nó? 

32 (27) Hãy đặt tay trên nó, 

nghĩ tới cuộc vật lộn, ngươi sẽ chẳng tái phạm nữa. 

  



 

 

  

1 (28) Hy vọng của ngươi sẽ tan biến, 

chỉ thấy thôi, ngươi đã khiếp vía. 

2 (1) Không ai đủ gan dạ khiêu khích nó, 

và ai là kẻ sẽ đứng vững trước mặt nó? 

3 (2) Ai đương đầu nó mà còn lành mạnh? 

Chẳng ai dưới mọi tầng trời! 

4 (3) Ta cũng sẽ nói về chi thể của nó 

và Ta sẽ nói sức mạnh của nó không thể so sánh. 

5 (4) Ai đã giở tà áo trước của nó, 

ai đã lọt qua áo giáp kép của nó? 

6 (5) Những cánh xếp của mõm nó, ai đã mở? 

Xung quanh răng nó là hãi hùng! 

7 (6) Lưng nó, là những hàng thuẫn 

đóng bằng triện đá; 

8 (7) chúng nối nhau cái này với cái nọ 

và không một làn hơi lọt giữa chúng. 

9 (8) Chúng dính với nhau cái này với cái bên cạnh 

và làm thành một khối không kẽ hở. 

10 (9) Cái hắt hơi của nó làm lóe sáng, 

và mắt nó như mí của rạng đông; 

11 (10) từ mõm nó tung ra những đuốc lửa, 

những tia lửa phát ra từ đó; 

12 (11) khói bốc ra từ mũi nó, 

như một cái vạc sôi trên lửa. 

13 (12) Hơi thở của nó đốt cháy than 

và một ngọn lửa bùng ra từ mõm nó. 



 

 

14 (13) Sức mạnh nằm trong cổ nó 

và đằng trước nó kinh hoàng nhảy chồm lên; 

15 (14) Những yếm thịt nó kết lại với nhau 

dính trên nó, không lay chuyển. 

16 (15) Tim nó cứng như đá 

và vững như phần dưới cối xay. 

17 (16) Khi nó chỗi dậy, ba đào run rẩy 

và sóng biển giật lùi. 

18 (17) Lưỡi gươm đâm trúng, mà không cắm, 

cả giáo, cả lao, cả đòng; 

19 (18) Nó coi sắt tựa rơm rạ, 

đồng đỏ như gỗ mục; 

20 (19) cung tên chẳng làm nó chạy trốn, 

đá của ná đối với nó biến thành cọng rác, 

21 (20) cây trùy đối với nó như rác rưởi 

và nó khinh thường tiếng rít của cây đao. 

22 (21) Dưới nó là những mảnh chai nhọn, 

nó đi như một lưỡi bừa trên bùn. 

23 (22) Nó làm hố thẳm, sôi lên như cái vạc, 

biến biển thành một đỉnh trầm. 

24 (23) Nó để lại sau nó, một luồng ánh sáng 

và vực thẳm như mọc tóc trắng. 

25 (24) Trên đất, nó có một không hai, 

nó được làm ra để chẳng sợ gì. 

26 (25) Nó nhìn thẳng mặt mọi vật kiêu căng, 

nó là vua trên mọi con cái của ngạo mạn. 

  



 

 

  

Câu trả lời cuối cùng của Yob! 

1 Yob trả lời Yavê, và nói: 

2 Tôi biết là Người toàn năng 

và điều Người nghĩ, Người có thể thực hiện. 

[3 Kẻ nào đó đã làm mờ tối kế đồ (Ta) 

bằng những lời không hiểu biết?] 

Vâng, tôi đã nói năng mà không hiểu 

về những kỳ công vượt sức tôi và tôi chẳng biết. 

[4 Xin Người hãy nghe và để tôi nói; 

tôi sẽ hỏi Người, xin chỉ giáo cho tôi.] 

5 Tôi biết Người, qua nghe nói 

nhưng bây giờ mắt tôi đã thấy Người. 

6 Do đó, tôi ứa nước mắt ăn năn, 

trên tro và bụi đất. 

  

V. LỜI KẾT 

 Yavê quở mắng ba nhà khôn ngoan 

7 Sau khi đã nói những lời ấy với Yob, Yavê phán với Êliphaz người Têman: "Cơn giận Ta bừng bừng trên 

ngươi và trên hai bạn ngươi, bởi vì các ngươi đã không nói về Ta với sự ngay thẳng như Yob, tôi tớ Ta. 8 Vậy 

bây giờ, các ngươi hãy sắm bảy bò mộng và bảy cừu đực, rồi đi tìm Yob, tôi tớ Ta. Các ngươi hãy dâng một 

lễ thượng hiến cho các ngươi, và Yob tôi tớ Ta sẽ chuyển cầu cho các ngươi. Ta sẽ lưu tâm đến nó và sẽ không 

giáng ô nhục trên các ngươi bởi đã không nói về Ta với sự ngay thẳng như Yob, tôi tớ Ta". 

9 Êliphaz người Têman, Bilđađ người Shuah, Sophar người Naamat đã đi và thi hành theo điều Yavê đã 

phán với họ; và Yavê đã lưu tâm đến Yob. 

  

Yob được khôi phục 



 

 

10 Ðoạn Yavê đã khôi phục Yob trong tình trạng nguyên thủy của ông, đang khi ông chuyển cầu cho các 

bạn hữu của mình, và Yavê đã gia tăng gấp đôi tất cả những gì Yob đã có. 11 Tất cả anh em, chị em và tất cả 

bằng hữu xưa lại tìm đến ông, và họ đã ăn bánh với ông trong nhà ông. Họ chia buồn và an ủi ông về tất cả 

khốn đốn mà Yavê đã gởi đến cho ông. Mỗi người đã tặng ông một đồng tiền bạc và một chiếc nhẫn bằng 

vàng. 

12 Và Yavê đã chúc lành cho tình trạng mới của Yob hơn cả tình trạng cũ. Ông có 14.000 chiên và 6.000 

lạc đà, ngàn cặp bò và ngàn lừa cái. 13 Ông được bảy trai và ba gái. 14 Ông đặt tên cho một cô là "Bồ câu", cô 

thứ hai là "Hoa Quế" và cô thứ ba là "Sừng Phấn". 15 Trong khắp cả xứ không tìm đâu được người nữ nào xinh 

đẹp bằng các con gái của Yob. Thân phụ các cô đã chia một phần gia tài cho các cô, giữa các anh em của các 

cô. 

16 Sau đó, Yob còn sống được 140 năm, và ông đã thấy con cái và cháu chắt mình đến bốn đời. 17 Yob qua 

đời lúc tuổi già chồng chất tháng ngày! 

 

 


