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IOV

Era un om în ţara Uţ*;  numele
lui era Iova**; şi omul acesta era
integrub� şi drept şi temător�� de
Dumnezeu şi se abătea*� de la
rău. Şi i s-au născut* şapte fii şi
trei fiice. Şi averea* lui era de
şapte mii de oic şi trei mii de
cămile şi cinci sute de perechi de
boi şi cinci sute de măgăriţe şi
foarte mulţi slujitori; şi omul
acesta era mai mare** decât toţi
fiii Răsăritului.
Şi fiii lui se duceau unul la

altul şi făceau ospăţ în casa fiecă-
ruia de ziua lui; şi trimiteau şi
chemau pe cele trei surori ale
lor ca să mănânce şi să bea cu ei.
Şi era aşa: când treceau zilele
ospăţului, Iov trimitea şi-i sfinţea;
şi se scula dis-de-dimineaţă şi
înălţa* arderi-de-tot după nu-
mărul lor, al tuturor; pentru că
Iov zicea: �Poate** că fiii mei au
păcătuit şi L-au blestemat� pe
Dumnezeu în inima lor�. Aşa
făcea Iov în toate zileled.
Şi a fost ziua când fiii* lui

Dumnezeu au venit să se înfăţi-
şeze înaintea DDDDDomnului; şi a ve-
nit şi Satane printre ei. Şi DDDDDom-
nul i-a zis lui Satan: �De unde vii?�
Şi Satan a răspuns DDDDDomnului şi a
zis: �De la cutreierarea* pământu-
lui şi de la plimbarea acolo pe
el�. Şi DDDDDomnul i-a zis lui Satan: �Ai
privit tuf la robul* Meu Iov, că
nu este nimeni ca el pe pământ,
bărbat integru** şi drept, temător
de Dumnezeu şi care se abate
de la rău?� Şi Satan* a răspuns
DDDDDomnului şi a zis: �Oare în zadarg

se teme Iov de Dumnezeu? Nu
l-ai înconjurat* Tu din toate părţile
cu ocrotire, pe el şi casa lui şi tot
ce este al lui? Ai binecuvântat**

lucrul mâinilor lui şi avereah� lui
s-a înmulţit în ţară. Dar întinde-Ţi*
acum mâna şi atinge tot ce este al
lui, să vezi dacă nu Te va bles-
tema** în faţă�. Şi DDDDDomnul i-a zis
lui Satan: �Iată, tot ce este al lui
este în mâna ta; numai nu-ţi întin-
de mâna asupra lui însuşi�. Şi Satan
a ieşit dinaintea feţei DDDDDomnului.
Şi a fost ziua când fiii lui şi

fiicele lui mâncau* şi beau vin în
casa fratelui lor cel întâi-născut.
Şi a venit un sol la Iov şi a zis:
�Boii arau şi măgăriţele păşteau
lângă ei şi sabeenii* s-au arun-
cati asupra lor şi i-au luat şi au
lovit pe slujitori cu ascuţişul sa-
biei; şi numai eu singur am scă-
pat, ca să-ţi dau de ştire�.

Pe când încă vorbea el, a ve-
nit altul şi a zis: �Focul* lui Dum-
nezeu a căzut din ceruri şi a ars
oile şi pe slujitori şi i-a mistuit;
şi numai eu singur am scăpat, ca
să-ţi dau de ştire�.

Pe când încă vorbea el, a ve-
nit altul şi a zis: �Caldeenii* au fă-
cut trei cete şi s-au aruncat asupra
cămilelor şi le-au luat şi au lovit
pe slujitori cu ascuţişul sabiei; şi
numai eu singur am scăpat, ca
să-ţi dau de ştire�.

Pe când încă vorbea el, a venit
altul şi a zis: �Fiii* tăi şi fiicele tale
mâncau şi beau vin în casa fratelui
lor cel întâi-născut şi, iată, a venit
un vânt mare de dincolo de pustiu
şi a izbit cele patru colţuri ale ca-
sei şi ea a căzut peste tineri şi ei
au murit; şi numai eu singur am
scăpat, ca să-ţi dau de ştire�.
Şi Iov s-a ridicat şi şi-a sfâ-

şiat* mantaua şi şi-a ras capul;
şi a căzut** la pământ şi s-a în-
chinat. Şi a zis:

*Cap. 2.5;
19.21.
**Is. 8.21.
Mal. 3.13,14

*Ecl. 9.12.

*Gen. 10.7.
Cap. 6.19.

*Gen. 19.24.
Lev. 10.2.
Num. 11.1-3.

*Gen. 11.28;
11.31.

*Vers. 4,13.

*Gen. 37.29.
Ios. 7.6.
Ezra 9.3.
**1 Pet. 5.6.
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*Ier. 25.20.
Plân. 4.21.
**Ezec. 14.14
Iac. 5.11.
�Gen. 6.9;
17.1
Deut. 18.13.
��Gen. 22.12;
42.18.
Ex. 18.21.
Pr. 8.13.
*�Cap. 28.28
*Cap. 42.13.
*Cap. 42.12.
**Cap. 29.25

*Gen. 8.20.
Cap. 42.8.
**Cap. 8.4.
�1 Împ. 21.10;
21.13.

*1 Împ. 22.19
Cap. 2.1; 38.7

*Mt. 12.43.
1 Pet. 5.8.

*Num. 12.7.
Ios. 1.2,7.
Cap. 2.3;
42.7,8.
**Cap. 8.20;
9.20.

*Apoc. 12.9;
12.10.

*Cap. 29.2.
Ps. 34.7.
**Cap. 31.25
Ps. 128.1,2.
Pr. 10.22.
�Vers. 3.
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�Gol* am ieşit din pântecele
mamei mele
şi gol mă voi întoarce acolo:
DDDDDomnul a dat** şi DDDDDomnul a

luat�;
binecuvântat�� fie Numele

DDDDDomnului!�
În toate acestea, Iov n-a pă-

cătuit şi n-a spus* nimic nepo-
trivit faţă de Dumnezeu.
Şi a fost ziua când fiii lui

Dumnezeu au venit* să se înfă-
ţişeze înaintea DDDDDomnului; şi a
venit şi Satan printre ei ca să se
înfăţişeze înaintea DDDDDomnului. Şi
DDDDDomnul i-a zis lui Satan: �De unde
vii?� Şi Satan a răspuns* DDDDDom-
nului şi a zis: �De la cutreierarea
pământului şi de la plimbarea
acolo pe el�. Şi DDDDDomnul i-a zis lui
Satan: �Ai privit tua la robul Meu
Iov, că nu este nimeni ca el pe
pământ, bărbat integru* şi drept,
temător de Dumnezeu şi care se
abate de la rău? Şi rămâne tare**
în integritatea lui, deşi M-ai întă-
râtat împotriva lui, ca să-l înghit�
fără motiv�. Şi Satan a răspuns
DDDDDomnului şi a zis: �Piele pentru
piele! Da, omul va da tot ce are
pentru viaţa lui. Dar întinde-Ţi*
mâna acum şi atinge-Te de osul**
lui şi de carnea lui şi vezi dacă
nu Te va blestema în faţă!� Şi
DDDDDomnul* a zis lui Satan: �Iată,
este în mâna ta, numai cruţă-i
viaţab�.
Şi Satan a ieşit dinaintea fe-

ţei DDDDDomnului şi a lovit pe Iov
cu bube rele, din tălpi* până în
creştet. Şi el a luat un ciob ca
să se scarpine cu el şi s-a aşezat
în cenuşă*. Şi soţia lui i-a zis:
�Încă eşti tare în integritatea ta?
Blestemă pe Dumnezeu şi mori!�
Dar el i-a zis: �Vorbeşti cum ar
vorbi una din femeile fără minte.
Ce? Am primit* de la Dumnezeu
binele şi să nu primim răul?�

În toate acestea, Iov n-a pă-
cătuit** cu buzele lui.
Şi trei prieteni* ai lui Iov au

auzit de tot răul acesta care ve-
nise peste el şi au venit fiecare
din locul lui: Elifaz din Teman** şi
Bildad din Şuah� şi Ţofar din
Naama; şi s-au vorbit între ei să
vină să plângă�� cu el şi să-l
mângâie. Şi şi-au ridicat ochii de
departe şi nu l-au recunoscut; şi
şi-au înălţat glasul şi au plâns.
Şi şi-au sfâşiat fiecare mantaua
şi au aruncat* ţărână deasupra
capetelor lor, spre ceruri. Şi au
stat jos cu el pe pământ şapte
zile şi şapte* nopţi şi nici unul nu
i-a spus un cuvânt, pentru că ve-
deau că durerea lui era foarte mare.

!c După aceasta, Iov şi-a des-
chis gura şi şi-a blestemat ziua.
Şi Iov a răspuns şi a zis:
�Să piară* ziua în care m-am

născut şi noaptea care a zis: «S-a
zămislit un copil de parte bărbă-
tească!»

Ziua aceea să fie întuneric*;
să n-o caute Dumnezeud de sus şi
să nu strălucească lumina peste
ea!

Întunericul şi umbra morţii*
s-o cuprindăe; un nor să se aşeze
peste ea; tot ce întunecă ziua s-o
înspăimânte**!

Noaptea aceea: s-o cuprindă
negura, să nu se bucuref între zi-
lele anului, să nu intre în numă-
rul lunilor!

Iată, pustieg să rămână noap-
tea aceea! Nici un sunet de bucu-
rie să nu vină în ea!

S-o blesteme cei care bleste-
mă ziua, cei care sunt gata* să
trezească leviatanul!

Să se întunece stelele amur-
gului ei; să aştepte lumină şi să
nu fie şi să nu vadă genele zori-
lor!

Pentru că n-a închis uşile pân-

*Ps. 49.17.
Ecl. 5.15.
1 Tim. 6.7.
**1 Sam. 2.7,8
Ecl. 5.19.
Iac. 1.17.
�Mt. 20.15.
��Ef. 5.20.
1 Tes. 5.18.

*Cap. 2.10.

*Cap. 1.6.

*Cap. 1.7.

*Cap. 1.1,8.
**Cap. 27.5;
27.6.
�Cap. 9.17.

*Cap. 1.11.
**Cap. 19.20

*Cap. 1.12.

*Is. 1.6.

*2 Sam. 13.19
Cap. 42.6.
Ier. 6.26.
Ezec. 27.30.
Mt. 11.21.

*Cap. 1.21.
Rom. 12.12.
Iac. 5.10,11.
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Ps. 39.1.

*Pr. 17.17.
**Gen. 36.11.
Cap. 6.19.
Ier. 49.7.
Obad. 9.
�Gen. 25.2.
1 Cr. 1.32.
��Cap. 42.11.
Rom. 12.15.

*Neem. 9.1.
Plân. 2.10.
Ezec. 27.30.

*Gen. 50.10.
Ezec. 3.15.

*Cap. 10.18;
10.19.
Ier. 20.14.

*Gen. 1.2.
Cap. 10.22;
15.22; 34.22.
Ps. 18.11.

*Cap. 12.22;
16.16.
Ps. 23.4;
44.19;
107.10,14.
Is. 9.2.
Ier. 2.6; 13.16
Amos 5.8.
**Cap. 7.14;
9.34; 13.11.

*Cap. 41.1.
Ps. 74.14;
104.26.
Is. 27.1.
Ier. 9.17,18.
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tecelui mamei mele, nici n-a as-
cuns necazul dinaintea ochilor
mei.

" a De ce n-am murit* din
pântece � să fi ieşit din pântece
şi să-mi fi dat duhul?

Pentru ce m-au întâmpinat ge-
nunchii*? Şi pentru ce sânii, ca
să sug?

Pentru că acum aş zace* şi aş
fi liniştit; aş dormi şi aş avea
odihnă,

cu împăraţii şi cu sfătuitorii
pământului, care au ziditb* locuri
pustii pentru ei înşişi,

sau cu stăpânitorii care aveau
aur*, care îşi umpleau casele cu
argint;

sau, ca o naştere* timpuriec,
n-aş mai fi fost, ca pruncii care
n-au văzut lumina!

Acolo cei răi încetează să
tulbure şi acolo cei sleiţi de pu-
teri se odihnesc*.

Acolo cei captivi sunt uşuraţi
cu toţii, nu aud* glasul asupri-
torului.

Cel mic şi cel mare sunt aco-
lo şi robul este eliberat de stă-
pânul său.

" Pentru ce se dă* lumină ce-
lui care este în necaz şi viaţă ce-
lor amărâţi** la suflet,

care aşteaptă* moartea şi nu
este şi sapă pentru ea mai mult
decât pentru comorile** ascunse,

care se bucură foarte mult şi
se veselesc când găsesc mormân-
tul,

omului căruia îi este ascunsă
calea lui şi pe care Dumnezeu l-a
îngrădit* din toate părţile?

Pentru că suspinul meu vine
înaintea pâinii* mele şi gemetele
mele se varsă** ca apele.

De ceea ce m-am temut aceea
a venit peste mine; şi ceea ce mă
înspăimânta m-a ajuns.

Nu eram în siguranţă, nici n-a-
veam linişte, nici n-aveam odih-
nă şi a venit tulburarea�.

! Şi Elifaz din Teman a răs-
puns şi a zis:

�Dacă s-ar încerca un cuvânt
către tine, te-ai mâhni? Dar cine*
se poate opri să nu vorbească?

Iată, tu ai învăţat pe mulţi şi
ai întărit mâinile* slabe.

Cuvintele tale au ridicat pe cel
care se poticnea şi ai întărit ge-
nunchii* care se plecau.
Şi acum necazul a venit peste

tine şi eşti mâhnit, te atinge* pe
tine şi eşti tulburat!

N-a fost temerea ta de Dum-
nezeu încrederea ta, şi integri-
tatea* căilor tale, speranţa** ta?

" Adu-ţi aminte, te rog, cine,
fiind nevinovat*, a pierit? Şi un-
de au fost nimiciţi cei drepţi?

După cum am văzut eu, cei
care ară* nelegiuirea şi seamănă
tulburarea, o seceră.

La suflarea* lui Dumnezeu
sunt nimiciţi şi la răsuflarea nă-
rilor Lui, ei pier.

Răcnetul leului şi glasul leu-
lui fioros şi dinţii* leilor tineri
sunt zdrobiţi.

Leul bătrân piere din lipsă
de pradă şi puii* leoaicei se îm-
prăştie.

" Acum s-a furişat un cuvânt
până la mine şi urechea mea i-a
prins şoapta*.

În gânduri din viziuni* de
noapte, când cade somnul adânc
peste oameni,

m-a cuprins teama* şi fiorul şi
acesta a făcut să-mi tremure toate
oasele.
Şi un duhd a trecut pe dinain-

tea feţei mele; mi s-a zbârlit părul
pe carne.

El stătea nemişcat, dar nu i-am
putut distinge înfăţişarea. Un chip
era înaintea ochilor mei; am au-
zit un susur lin şi un glas:

«Poate fi omul* muritor mai
drept decât Dumnezeu? Poate fi
un om mai curat decât Crea-
torul** său?
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*Cap. 10.18.

*Gen. 30.3.
Is. 66.12.

*Cap. 7.14;
11.18; 20.11;
21.26.

*Cap. 15.28.
Is. 58.12.

*Cap. 27.16;
27.17.

*Ps. 58.8.

*Cap. 17.16.

*Cap. 39.7.

*Ier. 20.18.
**1 Sam. 1.10
2 Împ. 4.27.
Pr. 31.6.

*Apoc. 9.6.
**Pr. 2.4.

*Cap. 19.8.
Ps. 88.8.
Plân. 3.7.

*Cap. 6.7;
33.20.
**Ps. 42.4.
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*Cap. 32.18.

*Is. 35.3.

*Cap. 29.15;
29.16.
Is. 35.3.

*Cap. 19.21.

*Cap. 1.1.
**Pr. 3.26.

*Cap. 8.20;
36.6.
Ps. 37.25.

*Cap. 15.31.
Ps. 7.17.
Pr. 22.8.
Gal. 6.7,8.

*Gen. 2.7.
Ps. 18.15.

*Ps. 58.6.

*Gen. 49.9.
Ps. 34.10.

*Cap. 26.14.

*Cap. 33.15.

*Hab. 3.16.

*Cap. 9.2;
25.4.
**Cap. 31.15
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lui Elifaz
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Iată, El nu Se încrede* în
slujitorii Săi şi găseşte greşelia la
îngerii Săi:

Cu cât mai mult* pe cei care
locuiesc în case de lut**, a căror
temelie� este în ţărână, care sunt
striviţi ca molia?

De dimineaţă până seara sunt*
zdrobiţi, pier** pentru totdeauna
fără să se ia aminte la ei.

Nu este smulsă* funia cortu-
lui lor în ei? Mor, şi nu cu înţe-
lepciune**!»

Strigă acum! Este cine să-ţi
răspundă? Şi spre care dintre
sfinţi* te vei îndrepta?

Pentru că supărarea* ucide pe
nebun şi invidia omoară pe cel
prost.

Am văzut* pe nebun prinzând
rădăcină, dar îndată i-am bles-
temat** locuinţa.

Fiii* săi sunt departe de adă-
postb şi sunt striviţi la poartă şi
nu este cine** să-i scape.

Flămândul îi mănâncă seceri-
şul şi-l scoate chiar şi din spini; şi
laţul îi apucă* averea.

Pentru că nenorocirea nu ră-
sare din ţărână şi necazul nu în-
colţeşte din pământ.

Pentru că omul se naşte* pen-
tru necaz, aşa cum scânteilec zboa-
ră în sus.

"  Cât despre mine, eu voi
căuta* pe Dumnezeu şi lui Dumne-
zeu Îi voi încredinţa cauza mea,

Lui, care face lucruri* mari
şi nepătrunse, lucruri minunate
fără număr;

Care dă ploaie* pe faţa pă-
mântului şi trimite ape pe faţa
câmpurilor;

Care aşază în înălţime* pe cei
care sunt jos; şi cei îndureraţi
sunt înălţaţi în belşug.

El risipeşte* planurile celor
vicleni, şi mâinile lor nu împli-
nesc sfatul lor.

El prinde* pe cei înţelepţi în

viclenia lor şi sfatul celor şireţi
este răsturnat.

Ziua îi întâmpină întunericul
şi la amiază* bâjbâie ca noaptea.

Dar El scapă* de sabie pe cel
nevoiaş**, din gura lor şi din
mâna celui puternic.
Şi astfel săracul* are speran-

ţă şi nedreptatea îşi închide
gura**.

" Iată, ferice de omul pe care
îl corectează* Dumnezeu; deci nu
dispreţui mustrarea Celui Atot-
puternic.

Pentru că El răneşte* şi El lea-
gă; El loveşte şi mâinile Lui vindecă.

Din şase* necazuri El te va
scăpa; şi în şapte, nici un rău nu
te va atinge.

În foamete* El te va răscum-
păra din moarte, şi în război**,
din puteread sabiei.

Vei fi ascuns de biciul* limbii
şi nu te vei teme de pustiire**
când vine.

Vei râde* de pustiire şi de foa-
mete şi nu te vei teme de fiare-
le** pământului.

Pentru că vei fi în legământ cu
pietrele* câmpului, iar fiarele
câmpului vor fi în pace cu tine.
Şi vei şti că al tău cort* este

în pacee; şi-ţi vei cerceta locuinţa
şi nu-ţi va lipsi nimic.
Şi vei şti că sămânţa* ta este

numeroasă, iar odrasla** ta ca
iarba� pământului.

Vei intra în mormânt la o bună
bătrâneţe*, ca snopul de grâu
strâns la timpul său.

Iată aceasta, noi am cerce-
tat-o*, aşa este; ascult-o şi cu-
noaşte-o pentru tine însuţi�.

! Şi Iov a răspuns şi a zis:
�O, dacă mi s-ar cântări* cu

grijă durerea şi mi s-ar pune în
balanţă toată nenorocirea mea!

Pentru că acum ar fi mai grele
decât nisipul* mărilor; de aceea
cuvintele mele sunt pripitef.
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*Cap. 15.15;
25.5.
2 Pet. 2.4.

*Cap. 15.16.
**2 Cor. 4.7;
5.1.
�Gen. 2.7; 3.19
Cap. 22.16.

*Ps. 90.5,6.
**Cap. 14.20;
20.7.

*Ps. 39.11;
49.14.
**Cap. 36.12

*Cap. 15.15.

*Pr. 12.16;
27.3.

*Ps. 37.35,36
Ier. 12.2,3.
**Cap. 24.18;
31.30.
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Pentru că săgeţile* Celui Atot-
puternic sunt în mine, otrava lor îmi
secătuieşte** duhul; spaimele� lui
Dumnezeu se rânduiesc de bătaie
împotriva mea.

Zbiară măgarul* sălbatic lân-
gă iarbă? Sau mugeşte boul lângă
nutreţul său?

Ce este fără gust se poate
mânca fără sare? Sau este vreun
gust în albuşul de ou?

Ceea ce sufletul meu refuză
să atingă, aceea îmi este ca hra-
nă* dezgustătoare.

" O, de mi s-ar împlini cere-
rea şi de mi-ar da Dumnezeu
dorinţa mea!
Şi de ar vrea* Dumnezeu să

mă zdrobească, să dea drumul
mâinii Sale şi să mă nimicească!

Atunci tot aş avea o mângâ-
iere; şi în durerea care nu cruţă,
m-aş bucura că n-am tăgăduit*
cuvintele Celui Sfânt.

Ce este tăria mea, ca să aş-
tept*, şi ce este sfârşitul meu, ca
să fiu răbdătora?

Este tăria mea, tăria pietrelor?
Este carnea mea de aramă?

Nu sunt fără ajutor* în mine
şi n-a fost alungată orice înţelep-
ciuneb de la mine?

" Pentru cel care este în leşin,
se cuvine îndurare* de la priete-
nul său; altfel, va părăsi teme-
rea** de Cel Atotputernic.

Fraţii* mei s-au arătat înşelă-
tori ca un pârâu, ca albia pâra-
ielor** care trec,

care se tulbură din cauza ghe-
ţii, în care se ascunde zăpada.

La timpul când scad, seacă*;
şi când le atinge căldura, dispar
din locul lor;
şerpuiesc pe cărările cursului

lor, înaintează în pustiuc şi pier.
Caravanele din Tema* le cău-

tau cu privirea, călătorii din Se-
ba** le aşteptau;

dar au fost ruşinaţi* de în-

crederea lor, au ajuns acolo şi au
fost uimiţi.

Aşa şi voi*, acum sunteţi ni-
mic; aţi văzut un lucru de groază
şi v-aţi înspăimântat**.

Am zis eu vreodată: «Daţi-mi
sau faceţi-mi un dar din averea
voastră
şi scăpaţi-mă din mâna asu-

pritorului şi răscumpăraţi-mă din
mâna celor neîndurători»?

" Învăţaţi-mă, şi voi tăcea*;
şi faceţi-mă să înţeleg în ce
m-am rătăcit.

Cât de tari sunt cuvintele drep-
te! Dar ce dovedeşte mustrarea
voastră?

Gândiţi să-mi răsturnaţi vor-
bele? Şi cuvintele* celui disperat
sunt în adevăr în vânt?

Da, vă aruncaţi asupra orfa-
nului şi săpaţi* pe prietenul
vostru.

Acum deci, dacă vreţi, pri-
viţi-mă; vă voi minţi eu în faţă?

Întoarceţi-vă*, vă rog; să nu
fie nedreptate; da, întoarceţi-vă
din nou, dreptatea** mea este
aici.

Este nedreptate pe limba mea?
Să nu poată cerul gurii* mele
deosebi răutatea?

Nu are omul o viaţă de lup-
tăd* pe pământ? Şi nu sunt zilele
lui ca zilele unui lucrător plătit**?

Cum tânjeşte robul după um-
bră şi cum îşi aşteaptă lucrătorul
plata,

aşa sunt făcut, să am luni de
deşertăciune*; şi nopţi de necaz
sunt rânduite pentru mine.

Dacă mă culc, zic: «Când* mă
voi trezi şi îşi va încheia noaptea
măsurae?» Şi sunt sătul de fră-
mântări până în revărsatul zorilor.

Carnea* mea este acoperită
de viermi** şi de coji de ţărână,
pielea mea crapă şi face puroi.

Zilele mele* trec mai repede
decât suveica ţesătorului şi se
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sfârşesc fără speranţă**.
Adu-Ţi aminte că viaţa mea*

este o suflare; ochiul meu nu va mai
vedea** binele.

Ochiul* celui care mă priveş-
te nu mă va mai vedea; ochii
Tăi vor fi asupra mea şi eu nu
voi mai fi**.

Norul se împrăştie* şi trece;
aşa şi cel care coboară** în Lo-
cuinţa morţilor, nu se va mai
ridica,

nu se va mai întoarce la casa
lui, iar locul* lui nu-l va mai cu-
noaşte.

"  De aceea nu-mi voi mai
stăpâni* gura; voi vorbi în strâm-
torarea duhului meu, mă voi
plânge** în amărăciunea sufle-
tului meu.

Sunt eu o mare sau un monstru*
marin, de pui străji asupra mea?

Când zic: «Patul* meu mă va
mângâia, culcuşul meu îmi va ali-
na plângerea»,

atunci mă înspăimânţi prin
visuri şi mă îngrozeşti cu viziuni,

încât sufletul meu alege su-
grumarea, moartea mai bine de-
cât oaselea mele!

Le dispreţuiesc*, nu voi trăi
pentru totdeauna! Lasă-mă**,
pentru că zilele� mele sunt o su-
flareb!

" Ce este* omul, ca să-l pre-
ţuieşti şi ca inima Ta să se ocupe
cu el,
şi ca să-l cercetezi* în fiecare

dimineaţă şi ca să-l încerci în fie-
care clipă?

Până când nu-Ţi vei abate*
privirea de la mine şi nu mă vei
lăsa liniştit, până îmi voi înghiţi
saliva?

Am păcătuit*: ce Ţi-am făcut?
Păzitor** al omului, de ce m-ai
pus ca ţintă� a Ta, încât îmi sunt
o povară mie însumi?
Şi pentru ce nu-mi ierţi*

abaterea şi nu îndepărtezi nele-
giuirea mea? Pentru că acum mă

voi culca** în ţărână şi mă
vei căuta şi nu voi mai fi�.

! Şi Bildad din Şuah a răs-
puns şi a zis:

�Până când vei spune aceste
lucruri şi vor fi cuvintele* gurii
tale un vânt puternic?

Va răsturna* Dumnezeu jude-
cata? Sau va răsturna Cel Atot-
puternic dreptatea?

Dacă fiii tăi au păcătuit* îm-
potriva Lui, i-a dat în mâna
fărădelegii lor.

Dacă tu vei căuta* stăruitor
pe Dumnezeu şi vei face cerere
Celui Atotputernic,

dacă eşti curat şi drept, ne-
greşit El Se va ridica* pentru tine
şi va face să prospere locuinţa**
dreptăţii tale.
Şi începutul tău a fost mic, dar

sfârşitul* tău va fi foarte mare.
" Pentru că întreabă*, te rog,

generaţia dinainte şi ia aminte
la cercetările părinţilor lor

(pentru că noi suntem* de ieri
şi nu avem cunoştinţă, pentru că
zilele** noastre pe pământ sunt o
umbră).

Nu te vor învăţa ei, nu-ţi vor
spune ei şi vor scoate cuvinte din
inima lor?

Se înalţă papirusul fără baltă?
Creşte trestia fără apă?

Încă* în verdeaţa ei, fără să
fie tăiată, se usucă înaintea ori-
cărei ierbi.

Aşa sunt cărările tuturor celor
care-L uită* pe Dumnezeu; şi
speranţa** celui neevlavios va
pieri.

Încrederea lui va fi tăiată şi
speranţa lui este o pânzăc* de pă-
ianjen:

se va rezema* de casa lui, dar
ea nu va sta; se va agăţa de ea,
dar ea nu va rezista.

El este plin* de sevă înaintea
soarelui şi ramura lui se întinde
peste grădina lui;

rădăcinile lui se împletesc în-
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tr-o grămadă de pietrea; el vede
locaşul pietrelorb;

dacă-l va smulgec* din locul
său, acesta îl va tăgădui: «Nu
te-am văzut niciodată».

Iată, aceasta* este bucuria căii
lui; şi din ţărână vor creşte alţii.

Iată, Dumnezeu nu va res-
pinge* pe omul integru, nici nu
va susţine* mâna celor răi,

până când îţi va umple* gura
cu râs, şi buzele cu strigăt de bu-
curie;

cei care te urăsc vor fi îmbră-
caţi* cu ruşine şi cortul** celor
răi nu va mai fi�.

! Şi Iov a răspuns şi a zis:
�Cu adevărat, ştiu că aşa este.

Dar cum poate omul să fie drept*
înaintea lui Dumnezeud?

Dacă doreşte să se certe* cu
El, nu-I va putea răspunde la un
singur lucru dintr-o mie.

El este înţelept* cu inima şi
tare în putere: cine s-a întărit îm-
potriva Lui şi a avut pacee?

El este Cel care mută munţii
şi ei nu ştiu căf El îi răstoarnă
în mânia Sa;

Cel care zguduie* pământul
din locul** său şi îi cutremură
stâlpii�;

Cel care porunceşte soarelui*,
şi el nu răsare, şi pune o pecete pe
stele;

El singur întinde* cerurile şi
păşeşte pe înălţimile mării;

Cel care face* Ursa Mare,
Orionul şi Pleiadele şi cămări-
le** sudului;

Cel care face lucruri* mari, de
nepătruns, şi minuni fără număr.

Iată, El trece* pe lângă mine
şi nu-L văd; şi trece pe alături
şi nu-L observ.

Iată, El răpeşte; cine-L va îm-
piedica? Cine-I va zice: «Ce*
faci?»

Dumnezeu nu-Şi retrage mâ-

nia: sprijinitorii mândrieig* se
pleacă sub El.

Cu cât mai puţin* să-I răspund
eu, să-mi aleg cuvintele cu El,

Căruia, chiar dacă aş fi drept*,
nu I-aş răspunde; aş cere îndu-
rare Judecătorului meu!

Dacă aş striga şi mi-ar răs-
punde, tot n-aş crede că Şi-a ple-
cat urechea la glasul meu �

El, care mă zdrobeşte cu o
furtună şi îmi înmulţeşte rănile
fără motiv*;

Care nu mă lasă* să răsuflu,
ci mă satură de amărăciuni**.

Dacă este vorba de putere,
iată, El este puternic*; şi dacă
este vorba de judecată, cine îmi
va fixa un termen?

Dacă m-aş îndreptăţi, gura
mea m-ar condamna; dacă aş
fi integru, El m-ar dovedi stricat.

Dacă aş fi integru, nu m-aş
uita la sufletul meuh, mi-aş dis-
preţui* viaţa!

" Totuna este; de aceea am
zis: El nimiceşte pe cel integru*
şi pe cel rău.

Dacă biciul ucide deodată,
El Îşi bate joc* de încercarea ce-
lui nevinovat.

Pământul este dat în mâna
celui rău; El acoperă feţele ju-
decătorilor lui. Dacă nu El, a-
tunci cine?

" Acum zilele* mele trec mai
repede decât un alergător; ele
fug, nu văd binele;

trec iute ca şi corăbiile de tres-
tie, ca un vultur* care se repede
asupra prăzii.

" Dacă zic: «Îmi voi uita*
plângerea, îmi voi schimba înfă-
ţişarea şi mă voi lumina!»,

sunt îngrozit* de toate chi-
nurile mele: ştiu că nu mă vei ţine
nevinovat**.

Fie aceasta, că sunt răui: de
ce deci să mă trudesc în zadarj?
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Dacă m-aş spăla* cu apă din
zăpadă şi mi-aş curăţa mâinile cu
leşiea,

totuşi Tu m-ai afunda în groa-
pă şi chiar hainele mele nu m-ar
suferi.

Pentru că El nu este om* ca
mine, ca să-I răspund, ca să mer-
gem împreună la judecată.

Nu este* între noi un mijlo-
citorb care să-şi pună mâna peste
amândoi.

Să-Şi îndepărteze* nuiaua de
peste mine şi groaza Lui să nu
mă înspăimânte.

Atunci voi vorbi* şi nu mă
voi teme de El. Dar nu este aşa
cu mine.

Sufletul meu este dezgustat*
de viaţa mea; voi da curs liber
plângerii mele, voi vorbi** în
amărăciunea sufletului meu.

Voi zice lui Dumnezeu: «Nu
mă condamna! Fă-mă să ştiu
pentru ce Te cerţi cu mine.

Îţi placec să asupreşti, să dis-
preţuieşti lucrarea mâinilor* Tale
şi să străluceşti peste sfatul**
celor răi?

Ai ochi de carne? Vezi* Tu
cum vede omul muritor?

Sunt zilele Tale ca zilele unui
muritor, şi anii* Tăi ca zilele
omului,

ca să cercetezi nelegiuirea
mea şi să-mi vezi păcatul,

când ştii* că nu sunt rău şi că
nimeni nu scapă** din mâna Ta?

Mâinile* Tale m-au format şi
m-au întocmit de jur-împrejur
într-un tot; şi Tu mă înghiţi!

Adu-Ţi aminte, Te rog, că
Tu* m-ai întocmit ca lutul şi că
Tu mă vei întoarce** din nou în
ţărână.

Nu m-ai muls Tu ca laptele şi
m-ai închegat ca brânza?

M-ai îmbrăcat* cu piele şi cu
carne şi m-ai împletit cu oase şi
cu tendoane,

mi-ai dat viaţă şi îndurare şi

grija Ta mi-a păstrat duhul.
Şi aceste lucruri le ascundeai

Tu în inima Ta; ştiu că aceasta
era în Tine.

" Dacă am păcătuit, m-ai ur-
mărit* şi nu mă vei considera
nevinovat de nelegiuirea mea.

Dacă am fost rău*, vai de
mine! Şi dacă am fost drept**,
nu mi-aş ridica eu capul, fiind
sătul de dispreţ şi văzându-mi
necazul�.
Şi el creşte: mă urmăreşti* ca

un leu fioros şi-Ţi arăţi din nou
minunile Tale în mine.

Îţi înnoieşti martorii împotri-
va mea şi-Ţi înmulţeşti furia
împotriva mea. Rău după rău şi
timp de trudă sunt cu mine.

"  Şi pentru ce* m-ai scos
din pântece? Mi-aş fi dat duhul
şi nici un ochi nu m-ar fi văzut!

Aş fi ca şi cum n-aş fi fost;
din pântece aş fi fost dus la
mormânt!

Nu sunt* zilele mele puţine?
Încetează deci şi lasă-mă sin-
gur**, ca să-mi revin puţin,

înainte de a mă duce şi să nu
mă mai întorc* niciodată, în ţa-
ra** întunericului şi a umbrei�
morţii,

o ţară întunecoasă ca întune-
ricul gros al umbrei morţii, fără
nici o rânduială, unde strălucirea
este ca întunericul gros»�.

! Şi Ţofar din Naama a răs-
puns şi a zis:

�Să nu primească răspuns
mulţimea de cuvinte*? Şi să nu
fie îndreptăţit un om care vor-
beşte multd?

Vor face minciunilee tale ca
oamenii să amuţească? Şi îţi vei
bate tu joc* şi nimeni să nu te
ruşineze?

Pentru că ai zis: «Învăţătura*
mea este curată şi sunt fără pată
în ochii Tăi».

Dar dacă ar vorbi Dumnezeu şi
Şi-ar deschide buzele împotriva ta
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*Ier. 2.22.

*Ecl. 6.10. Is.
45.9.
Ier. 49.19.
Rom. 9.20.

*1 Sam. 2.25
Vers. 19.
Is. 1.18.

*Cap. 13.20-22;
33.7.
Ps. 39.10.

*Cap. 13.22.

*1 Împ. 19.4.
Cap. 7.16.
Iona 4.3,8.
**Cap. 7.11.

*Cap. 14.15.
**Cap. 21.16;
22.18.

*1 Sam. 16.7.
Cap. 28.24;
34.21.

*Cap. 36.26.

*Ps. 139.1,2.
**Cap. 9.12;
23.13.

*Ps. 119.73.

*Gen. 2.7;
3.19.
Is. 64.8.
**Cap. 33.6.

*Ps. 139.15,16
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*Cap. 3.11.

*Cap. 7.6;
8.9; 14.1.
Ps. 39.5.
**Cap. 7.16;
7.19.

*Cap. 16.22.
**Ps. 88.12.
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Ps. 23.4.
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şi ţi-ar descoperi tainele în-
ţelepciunii, cum ele sunt dublul a
ceea ce este cunoscut! Şi să ştii
că Dumnezeu lasă uitării* din
nelegiuirea ta.

" Poţi tu, cercetând, să des-
coperi* ce este în Dumnezeu? poţi
tu să-L descoperi, desăvârşit, pe
Cel Atotputernic?

Sunt ca înălţimile cerurilor!
Ce poţi face tu? Mai adânci decât
Locuinţa morţilor: ce poţi ştii tu?

Măsura ei este mai lungă de-
cât pământul şi mai lată decât
marea!

Dacă trece şi închide* şi chea-
mă la judecată, cine-L va opri?

Pentru că El cunoaşte* pe
oamenii deşerţi şi vede nelegiuire
chiar dacă nu se poate zări.

Totuşi omul nepriceput va
îndrăzni*, deşi omul este născut
ca mânzul unui măgar** sălbatic.

" Dacă-ţi vei îndrepta inima*
şi-ţi vei întinde** mâna spre El,

dacă îndepărtezi* nelegiuirea
care este în mâna ta şi nu laşi
nedreptatea** să locuiască în
corturile tale,

atunci da, îţi vei ridica* faţa
fără pată; şi vei fi neclintit şi nu
te vei teme,

pentru că vei uita* necazul; îţi
vei aduce aminte de el ca de nişte
ape care s-au scurs.
Şi viaţa îţi va fi mai senină*

decât ziua la amiază; deşi vei fi
învăluit în întuneric, vei fi ca
dimineaţa.
Şi vei avea încredere, pentru că

va fi speranţă; şi cercetând
în jur, te vei odihni* în siguranţă.
Şi te vei culca şi nimeni nu te

va înfricoşa şi mulţi vor căuta*
bunăvoinţa ta.

Dar ochii* celor răi se vor
topi; şi scăparea va pieri de la
ei şi speranţa** lor va fi să-şi
dea sufletul�.

! Şi Iov a răspuns şi a zis:
�Cu adevărat, voi sunteţi po-

porul şi cu voi* va muri înţelep-
ciunea!

Am şi eu mintea* ca voi, nu
sunt mai prejos decât voi. Şi cine
nu ştie lucruri ca acestea?

Sunt ca unul care a ajuns o bat-
jocură* a prietenului său, eu, care
strig** către Dumnezeu şi căruia
El îi va răspunde; cel drept, cel
integru este de batjocură!

Cel care este gata să-şi îm-
piedice piciorul este o lampă
dispreţuită în gândul celui fără
grijib.

" Corturile pustiitorilor pros-
perăc* şi cei care-L întărâtă pe
Dumnezeu sunt în siguranţă, ei,
care poartă** un dumnezeu în
mâna lord.

" Dar întreabă acum anima-
lele, şi te vor învăţa; şi păsările
cerurilor, şi îţi vor spune;

sau vorbeşte pământului, şi te
va învăţa, şi peştii mării îţi vor
istorisi.

Cine nu cunoaşte despre toate
acestea, că mâna* DDDDDomnului le-a
făcut,

în a cărui mână* este sufletule

oricărei fiinţe vii, şi duhulf** ori-
cărei făpturig omeneşti?

Nu deosebeşte* urechea cu-
vintele, cum gustă cerul gurii
mâncarea?

La bătrâni* este înţelepciunea,
şi în lungimea zilelor, priceperea.

La El* este înţelepciunea şi
tăria; la El, sfatul şi priceperea.

Iată, El surpă* şi nu se zideşte
din nou; închide** pe om şi nu i
se deschide.

Iată, El opreşte* apele şi ele
seacă; El le dă** drumul şi ele
răstoarnă pământul.

La El este tăria şi cunoştinţa*
deplină; cel înşelat şi înşelătorul
sunt ai Lui.
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*Cap. 33.12;
33.13.
Ecl. 3.11.
Rom. 11.33.

*Cap. 9.12;
12.14.
Apoc. 3.7.

*Ps. 10.11,14;
35.22; 94.11.

*Ps. 39.5;
73.22; 92.6.
Ecl. 1.2;
3.18; 11.10.
Rom. 1.22.
**Cap. 39.5.

*1 Sam. 7.3.
Ps. 78.8.
**Ps. 88.9;
143.6.

*Cap. 22.23.
**Ps. 101.3.

*Gen. 4.5,6.
Cap. 22.26.
Ps. 119.6.
1 Ioan 3.21.

*Is. 65.16.

*Ps. 37.6;
112.4.
Is. 58.8,10.

*Lev. 26.5,6.
Ps. 3.5; 4.8.
Pr. 3.24.

*Is. 45.14.

*Lev. 26.16.
Deut. 28.65.
**Cap. 8.14;
18.14.
Pr. 11.7.
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92.7.
Mal. 3.15.
**Hab. 1.11.

*Is. 41.20.

*Num. 16.22.
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Fap. 17.28.
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*Cap. 15.10;
32.7.

*Cap. 9.4;
36.5.

*Cap. 11.10.
**Cap. 37.7.
Is. 22.22.
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*Deut. 11.17
1 Împ. 8.35;
17.1.
**Gen. 7.11.
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El izgoneşte pe sfătuitori pră-
daţi şi îi face nebuni* pe judecători.

El dezleagă* legăturile împă-
raţilor şi le leagă coapsele cu un
brâu.

El îi izgoneşte prădaţi pe pre-
oţi şi îi răstoarnă pe cei puternici.

El închide buzele* celor siguri
de cuvintele lor şi ia mintea bă-
trânilor.

El varsă* dispreţ peste cei
mari şi slăbeşte brâul celor puternici.

El descoperă* lucrurile adânci
din întuneric şi aduce la lumină
umbra morţii.

El înmulţeşte* naţiunile şi El
le nimiceşte. El răspândeşte na-
ţiunile şi El le strânge.

El ia minteaa căpeteniilor po-
porului pământului şi-i face* să
rătăcească într-un pustiu fără drum.

Ei bâjbâie* prin întuneric fă-
ră lumină; şi El îi face să se cla-
tineb** ca un om beat.

Iată, pe toate mi le-a văzut
ochiul; urechea mea a auzit şi a
înţeles.

Ce ştiţi* voi, ştiu şi eu: nu sunt
mai prejos decât voi.

Dar eu vreau* să vorbesc cu
Cel Atotputernic şi doresc să mă
apărc înaintea lui Dumnezeu.

Pentru că,  în adevăr, voi sun-
teţi născocitori ai minciunii, toţi
sunteţi doctori* de nimic.

O, de aţi fi tăcut de tot! Şi a-
ceasta v-ar fi fost înţelepciune*!

"  Ascultaţi acum apărarea
mea şi luaţi seama la argumente-
le buzelor mele!

Veţi vorbi* nedrept pentru
Dumnezeu? Şi pentru El rostiţi
înşelăciune?

Veţi fi părtinitori cu El? Vă
veţi certa pentru Dumnezeu?

Va fi bine dacă vă va cerceta
El? Sau Îl veţi batjocorid cum
batjocoreştee cineva pe un om?

El vă va mustra negreşit, dacă
în ascuns veţi fi părtinitori.

Nu vă înspăimântă măreţia*
Sa? Şi nu cade peste voi groaza
Lui?

Spusele voastre vestite sunt
proverbe de cenuşă, apărările
voastre sunt apărări de lut.

Tăceţi, lăsaţi-mă, şi voi vorbi,
orice mi s-ar întâmpla.

" De ce mi-aş lua carnea* în
dinţi şi mi-aş pune viaţa** în
mână?

Iată, chiar dacă mă va omorî*,
tot mă voi încrede în El. Dar îmi
voi apăra** căile înaintea feţei Lui.
Şi aceastaf va fi salvarea mea,

că un om neevlaviosg nu va veni
înaintea feţei Lui.

Ascultaţi cu atenţie cuvântul
meu, şi cu urechile voastre vorbi-
rea mea!

Iată, acum voi prezenta cauza
mea dreaptă; ştiu că voi fi în-
dreptăţit.

Cine* este cel care se ceartă
cu mine? Pentru că, dacă aş tă-
cea acum, mi-aş da** duhul.

" Numai* două lucruri nu-mi
face şi nu mă voi ascunde dinain-
tea feţei Tale:

Depărtează-Ţi* mâna de pes-
te mine şi să nu mă înspăimânte
groaza Ta.

Deci cheamă-mă, şi eu voi
răspunde*. Sau voi vorbi eu şi
răspunde-mi Tu.

Câte sunt nelegiuirile şi păca-
tele mele? Fă-mă să-mi cunosc
fărădelegea şi păcatul meu!

Pentru ce Îţi ascunzi* faţa şi
mă socoteşti vrăjmaşul** Tău?

Vrei să înspăimânţi o frunză*
mânată de vânt şi să urmăreşti
miriştea** uscată?

Pentru că scrii lucruri amare*
împotriva mea şi mă faci să moş-
tenesc nelegiuirile** tinereţii mele.
Şi îmi pui* picioarele în butuci

şi însemni toate cărările mele, tragi
o linie în jurul tălpilor picioarelor
mele,

*2 Sam. 15.31;
17.14,23.
Is. 19.12;
29.14.
1 Cor. 1.19.

*Ps. 116.16.

*Cap. 32.9.
Is. 3.1-3.

*Cap. 34.19.
Ps. 107.40.
Dan. 2.21.

*Dan. 2.22.
Mt. 10.26.
1 Cor. 4.5.

*Ps. 107.38.
Is. 9.3; 26.15.

*Ps. 107.4;
107.40.

*Deut. 28.29.
Cap. 5.14.
**Ps. 107.27.

*Cap. 12.3.

*Cap. 23.3;
31.35.

*Cap. 6.21;
16.2.
Ier. 23.32.

*Cap. 21.5.
Pr. 17.28.

*Cap. 27.4.

17

18

20

21

22

23

24

25

2

3

4

5

7

17

18

19

20

21

22

23

24

25

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

*Cap. 31.23.

*Cap. 18.4.
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Pr. 14.32.
**Cap. 27.5.

*Cap. 33.6.
Is. 50.8.
**Cap. 7.21;
10.8.

*Cap. 33.7.

*Cap. 9.34.
Ps. 39.10.

*Cap. 9.16;
14.15.

*Deut. 31.17.
Ps. 13.1.
**Deut. 32.42
Rut 1.21.

*Lev. 26.36.
Is. 42.3.
**Cap. 21.18

*Cap. 9.18.
**Cap. 20.11
Ps. 25.7.
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când trupul meu se sfărâmă ca
un lucru putred, ca o haină pe care
o mănâncă* molia.

Omul născut din femeie are
puţine zile şi este plin* de tulbu-
rare.

Răsare* ca o floare şi este
tăiat; şi fuge ca umbra şi nu ră-
mâne.
Şi Tu Îţi deschizi ochii asu-

pra* unuia ca acesta şi mă aduci**
la judecată cu Tine?

Cine poate scoate* un lucru
curat din unul necurat? Nimeni!

Dacă zilele* lui sunt hotărâte,
dacă numărul lunilor lui este cu
Tine şi i-ai pus margini peste care
să nu treacă,

ia-Ţi privirea* de la el şi la-
să-l să se odihnească, până se va
bucura ca un lucrător plătit**, la
sfârşitul zilei.

" Pentru că pentru copac este
speranţă; dacă va fi tăiat, va înmuguri
din nou şi mlădiţa lui nu va înceta*.

Chiar dacă-i îmbătrâneşte ră-
dăcina în pământ şi-i piere trun-
chiul în ţărână,

totuşi, la mirosul apei va în-
muguri şi va da ramuri ca un ră-
sad tânăr;

dar omul moare şi rămâne în-
tins; da, omul îşi dă duhul, şi un-
de este?

Apele* se duc din lac şi râul
seacă şi se usucă:

aşa şi omul, se culcă şi nu se
mai ridică; până* nu vor mai fi
cerurile, nu se vor trezi şi nu vor
fi sculaţi din somnul lor.

" O, de m-ai ascunde în Lo-
cuinţa morţilor, de m-ai ţine as-
cuns până-Ţi va trece mânia*!
de mi-ai rândui un timp şi Ţi-ai
aduce aminte de mine!

Dacă moare un om, va trăi
el din nou? În toate zilele luptei
mele aş aştepta*, până mi-ar veni
schimbarea**.

Ai chema*, şi eu Ţi-aş răs-
punde; Ţi-ar fi dor de lucrarea

mâinilor Tale.
Dar acum îmi numeri* paşii;

nu pândeşti Tu păcatul meu?
Fărădelegea mea este pecet-

luită* într-un sac şi adaugi la ne-
legiuirea mea.

Dar un munte care se prăbu-
şeşte se preface în pulbere şi stân-
ca se mută din locul ei;

apele rod pietrele, şuvoaiele
lor spală ţărâna pământului; şi Tu
faci să piară speranţa* omului.

Îl învingi pentru totdeauna şi
se duce; îi schimbi faţa şi-i dai
drumul.

Fiii săi ajung în onoare şi el
nu ştie*; sau sunt înjosiţi şi el
nu vede aceasta.

Carnea lui suferă numai pen-
tru el însuşi şi sufletul lui jeleşte
numai pentru sine�.

! Şi Elifaz* din Teman a răs-
puns şi a zis:

�Va răspunde înţeleptul cu
cunoştinţă deşartăa sau îşi va um-
fla* pântecele cu vânt de răsărit?

Se va apăra el cu vorbire ne-
folositoare şi cu cuvântări care
nu fac bine?

Hotărât, tu nimiceşti temerea
de Dumnezeu şi împiedici cuge-
tareab înaintea lui Dumnezeu.

Pentru că gura ta rosteşte ne-
legiuirea* ta şi ai ales limba celor
vicleni.

Gura* ta te condamnă, şi nu
eu; şi buzele tale mărturisesc îm-
potriva ta.

" Eşti tu primul om care s-a
născut*? Şi ai fost tu născut îna-
intea dealurilor?

Ai ascultat tu în ascuns sfatul*
lui Dumnezeu? Şi mărgineşti tu
înţelepciunea la tine însuţi?

Ce ştii* tu şi noi nu ştim? Ce
înţelegere ai tu şi nu avem şi noi?
Şi cel* cu părul alb şi cel în

vârstă sunt cu noic, mai bătrâni
decât tatăl tău.

Puţin lucru sunt pentru tine
mângâierile lui Dumnezeu şi cu-

*Cap. 2.7.

*Ecl. 2.23.

*Cap. 7.6.
Ps. 102.11;
103.15; 144.4.
Iac. 1.10; 4.14
1 Pet. 1.24.

*Ps. 8.4;
144.3.
**Ps. 143.2.

*Gen. 5.3.
Ps. 51.5.

*Cap. 7.1.

*Ps. 39.13.
**Cap. 7.1.

*Vers. 14.

*Is. 19.5.

*Ps. 102.26.
Fap. 3.21.
2 Pet. 3.7;
3.10,11.
Apoc. 20.11;
21.1.

*Is. 26.20.

*Cap. 13.15.
**Vers. 7.

*Cap. 13.22.
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*Cap. 6.26.
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Ps. 90.2.
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*Cap. 29.4.
Rom. 11.34.
1 Cor. 2.11.
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13.2.
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32.6,7.
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vântul spus cu blândeţe către tine?
De ce te laşi purtat de inima

ta? Şi de ce clipesc ochii tăi,
ca să-ţi întorci duhul împotriva

lui Dumnezeu şi să scoţi asemenea
cuvinte din gura ta?

Ce* este omul, ca să fie curat,
şi cel născut din femeie, ca să fie
drept?

Iată, El nu Se încrede în sfin-
ţii* Săi şi cerurile nu sunt curate
în ochii Săi;

cu cât* mai puţin cel urâcios şi
stricat, omul, care bea** nelegiu-
irea ca apa!

" Te voi învăţa, ascultă-mă;
şi îţi voi spune ce am văzut,

ce au spus înţelepţii de la
părinţii* lor şi n-au ascuns;

numai lor li s-a dat pământul
şi nici un străin* n-a trecut prin-
tre ei.

Omul rău este în dureri de naş-
tere în toate zilele*; şi puţini ania

sunt păstraţi pentru cel violent.
Glasul spaimelor este în ure-

chile lui; în timp de pace*, pus-
tiitorul se aruncă asupra lui.

El nu crede că se va întoarce
din întuneric şi este aşteptat deb

sabie;
rătăceşte* încoace şi încolo

după pâine, zicând: unde ar pu-
tea fi? Ştie că o zi de întuneric**
este pregătită la îndemâna luic;

necazul şi strâmtorarea îl în-
spăimântă: îl cuprind ca un îm-
părat gata de luptă.

Pentru că şi-a întins mâna îm-
potriva lui Dumnezeu şi s-a întărit
împotriva Celui Atotputernic;

aleargă împotriva Lui cu gâ-
tul întins, cu părţile groase ale
scuturilor sale:

pentru că şi-a acoperit* faţa
cu grăsimea lui şi şi-a pus osânză
pe coapse.
Şi locuieşte în cetăţi pustiite,

în case nelocuite, care sunt gata
să ajungă grămezi de pietre.

El nu se va îmbogăţi* şi a-
verea lui nu va rămâne; şi stă-
pânirile lor nu se vor întinde pe
pământ.

Nu va ieşi din întuneric, fla-
căra îi va usca mlădiţele şi va
pieri* la suflarea gurii Lui.

Să nu se încreadă* în deşer-
tăciune, amăgindu-se, pentru că
deşertăciunea îi va fi răsplata.

Aceasta se va împlini înainte* de
ziua luid, şi ramura lui nu va fi verde.

Îşi va scutura strugurii necopţi
ca viţa şi îşi va lepăda floarea
ca măslinul.

Pentru că familiae celui ne-
evlavios va fi neroditoare şi fo-
cul va mistui corturile mituirii.

Ei zămislesc* nenorocirea şi
nasc nelegiuirea şi pântecele lor
pregăteşte înşelăciunea�.

! Şi Iov a răspuns şi a zis:
�Am auzit multe asemenea

lucruri. Voi toţi sunteţi nişte
mângâietori* supărăcioşi.

Vor avea sfârşit vorbele în
vânt? Şi ce te supără, de răspunzi?
Şi eu aş putea vorbi ca voi;

dacă ar fi sufletul vostru în locul
sufletului meu, aş putea lega îm-
preună cuvinte împotriva voastră
şi aş clătina* din cap către voi.

Dar v-aş încuraja cu gura mea
şi mişcarea buzelor mele v-ar
alina.

Dacă vorbesc, nu mi se alină
durerea; şi dacă tac, se depărtea-
ză ea de la mine?

Dar acum m-a stors de pu-
teri... Mi-ai pustiit toată familiae.
Şi m-ai veştejitf; aceasta a

ajuns o mărturie; şi slăbiciunea
mea se ridică împotriva mea,
mărturiseşte în faţa mea.

Mânia* Lui sfâşie şi mă ur-
măreşte; El scrâşneşte din dinţi
împotriva mea; ca un duşman al
meu mă străpunge cu ochii**
Luig.

Ei îşi deschid* larg gura îm-
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potriva mea; îmi lovesc** obrajii
cu dispreţ, se adună� împreună
împotriva mea.

Dumnezeu m-a dat* celui ne-
legiuit şi m-a aruncat în mâinile
celor răi.

Eram în pace şi m-a frânt*
în două; şi m-a apucat de ceafă
şi m-a zdrobit şi m-a ridicat
ca** să-I fiu ţintă.

Arcaşii* Săia m-au înconju-
rat. El îmi despică rărunchii şi
nu mă cruţă, îmi varsă fierea pe
pământ.

Mă frânge bucată cu bucată,
Se aruncă asupra mea ca un răz-
boinic.

Mi-am cusut sac* pe piele şi
mi-am tăvălit capulb** în ţărână.

Faţa mea este roşie de plâns
şi pe genele mele este umbra*
morţii,

deşi nu este violenţă în mâinile
mele şi rugăciunea mea este curată.

" Pământule, nu-mi acoperi
sângele şi să nu mai fie loc pen-
tru ţipătul* meu!

Chiar acum, iată, Martorul*
meu este în ceruri şi Cel care măr-
turiseşte pentru mine este în lo-
curile** înalte.

Prietenii mei sunt batjocori-
torii mei, dar ochiul* meu varsă
lacrimi către Dumnezeu.

De ar fi un mijlocitorc* pentru
om la Dumnezeu, ca un fiu al
omului pentru prietenul său!

Pentru că trec anii, puţini la
număr, şi mă duc pe o cale* de
unde nu mă voi mai întoarce.

Suflarea mea se pierded, zile-
le mele se sting; mormântule* este
pentru mine.

Nu sunt batjocoritori în jurul
meu şi nu locuieşte ochiul meu
în mijlocul jignirilor* lor?

Te rog, fii Tu garanţie* pen-
tru mine la Tine; cine este cel
care va da mâna cu mine?

Pentru că le-ai ascuns inima*
faţă de pricepere: de aceea nu-i
vei înălţa.

Cine trădează pe prieteni pen-
tru pradă � chiar şi ochii* fiilor lui
se vor topi.

" Şi m-a făcut de batjocurăf*
popoarelor şi am ajuns ca unul
de scuipat** în faţă.
Şi ochiul* meu se întunecă de

întristare şi toate mădularele mele
sunt ca o umbră.

Cei drepţi vor fi uimiţi de a-
ceasta şi cel nevinovat* se va ri-
dica împotriva celui neevlavios.

Dar cel drept îşi va ţine calea
lui şi cel cu mâinile* curate va
creşte în putere.

Dar cât despre voi toţi, vă
rog, veniţi* din nou; şi nu voi găsi
un om înţelept** printre voi.

" Zilele mele au trecut*, pla-
nurile mele s-au năruit, chiar
gândurile dragi ale inimii mele.

Ei prefac noaptea în zi: îşi
închipuie lumina aproape, în pre-
zenţa întunericului!

Dacă aştept, Locuinţa morţi-
lor îmi este casa; îmi aştern patul
în întuneric;

strig gropiig: «Tu eşti tatăl
meu!»; viermelui*: «Mama mea şi
sora mea!»
Şi unde-mi este atunci spe-

ranţa*? Da, speranţa mea cine o
va vedea?

Ea va coborî la zăvoarele Lo-
cuinţei morţilor, când odihna* va
fi împreună cu mineh în ţărână�.

! Şi Bildad* din Şuah a răs-
puns şi a zis:

�Până când veţi vâna cuvin-
te?i Fiţi inţelegătorij şi apoi vom
vorbi.

Pentru ce suntem socotiţi
drept* animale, suntem conside-
raţi proştik în ochii voştri?

Tu, care te sfâşii* în mânia
ta, pentru tine să fie părăsit pă-
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mântul şi să se mute stânca din
locul ei?

" Da, lumina celor răi se va
stinge*; şi flacăra focului său nu
va străluci.

Lumina se va întuneca în cor-
tul lui şi lampa lui se va stinge*
deasupra lui.

Paşii puterii lui se vor strâmta
şi chiar sfatul* lui îl va răsturna,

pentru că este aruncat* în
cursă chiar de picioarele lui şi
umblă pe ochiuri de reţea.

Îl apucă laţul de călcâi, îl
prinde plasa*.

O frânghiea este ascunsă pen-
tru el în pământ şi capcana lui
pe cale.

Îl îngrozesc spaimele din toate
părţile* şi îl urmăresc la fiecare pas.

Puterea lui este muşcată de
foame şi nenorocirea* stă gata în
coasta lui.

Întâiul-născut al morţii devo-
rează mădularele trupului său; îi
va mânca mădularele.

Încrederea lui va fi smulsă din
cortul lui şi-l va duce* la îm-
păratul spaimelor.

Cei care nu sunt ai lui vor
locui în cortul lui, pucioasă* va
fi presărată peste locuinţa lui.

Jos* i se vor usca rădăcinile
şi sus i se va tăia ramura.

Amintirea* lui va pieri de pe
pământ şi nu va mai avea nici un
nume pe păşuni.

Va fi împins din lumină în
întuneric şi va fi alungat din lume.

Nu va avea* nici fiu, nici ur-
maş în poporul său, nici vreo
rămăşiţă în locurile şederii lui
temporare.

Cei care vor veni pe urmăb

vor fi uimiţi* de ziua lui, după
cum cei care au fost înaintec au
fost cuprinşi de groază.

Da, aşa sunt locuinţele celui
nedrept şi aşa este locul celui ca-
re nu-L cunoaşte* pe Dumnezeu�.

! Şi Iov a răspuns şi a zis:
�Până când îmi veţi chinui su-

fletul şi mă veţi zdrobi cu cu-
vinte?

De zece ori m-aţi înfruntat*
până acum; nu vă este ruşine să
vă purtaţi aspru cu mined?
Şi dacă în adevăr am greşit,

greşeala mea rămâne cu mine.
Dacă în adevăr vă înălţaţi*

împotriva mea şi dovediţi vina
mea împotriva mea,

să ştiţi atunci că Dumnezeu
m-a răsturnat* şi m-a înconjurat
cu plasa Lui.

Iată, strig de nedreptate şi nu
sunt auzit; strig tare şi nu este
judecată.

Mi-a îngrădit calea* ca să nu
pot trece şi a pus întuneric pe că-
rările mele.

M-a dezbrăcat* de gloria mea
şi a luat cununa de pe capul**
meu.

M-a doborât din toate părţile
şi pier. Şi a smuls speranţa mea
ca pe un copac.
Şi-a aprins mânia împotriva

mea şi m-a socotit ca pe unul din
vrăjmaşii* Săi.

Oştirile Lui au înaintat împre-
ună şi şi-au făcut drum* împotri-
va mea şi şi-au aşezat tabăra în
jurul cortului meu.

" A îndepărtat pe fraţii* mei
de mine şi cunoscuţii mei s-au
înstrăinat cu totul de mine.

Rudele mele m-au părăsit şi
prietenii mei de aproape m-au
uitat.

Cei care locuiesc temporar în
casa mea şi slujnicele mele mă
socotesc ca pe un străin; în ochii
lor sunt un om de afară.

Am chemat pe slujitorul meu
şi n-a răspuns; cu gura mea l-am
rugat.

Suflarea mea este străinăe so-
ţiei mele şi rugămintea meaf, fii-
lor pântecelui mamei mele.
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Chiar şi copiii* mă dispreţu-
iesc; mă ridic, şi ei vorbesc împo-
triva mea.

Toţi prietenii* mei apropiaţi nu
mă pot suferi; şi cei pe care i-am
iubit s-au întors împotriva mea.

Mi se lipesc oasele de pielea*
mea şi de carnea mea; şi am scăpat
doar cu pielea dinţilor mei.

Aveţi milă de mine, aveţi milă
de mine, voi, prietenii mei! Pentru
că m-a atins mâna* lui Dumnezeu.

Pentru ce mă persecutaţi* ca
Dumnezeu şi nu vă săturaţi de
carnea mea?

" O, de ar fi scrise cuvintele
mele! O, de ar fi înscrisea* într-o
carte!

De ar fi gravate cu condei de
fier şi plumb, în stâncă, pentru
totdeauna!

Dar ştiu că Răscumpărătorul*
meu trăieşte şi la urmă El Se
va ridica pe pământb.
Şi după ce această piele a mea

va fi nimicită, totuşi fiind în car-
nea mea voi vedea* pe Dumnezeu:

pe care eu însumi Îl voi vedea
şi ochii mei Îl vor privi, şi nu ai
altuia. Mi se topesc* rărunchii
înăuntrul meuc.

Dacă veţi zice: «Cum* îl vom
persecuta?» şi se găseşte în mine
rădăcina acesteia,

temeţi-vă pentru voi înşivă
de sabie*, pentru că sabia este
furioasăd împotriva faptelor rele,
ca să ştiţi** că este o judecată�.

! Şi Ţofar* din Naama a răs-
puns şi a zis:

�De aceea gândurile mele îmi
dau un răspuns şi pentru aceasta
este graba mea în mine:

Am auzit o mustrare care mă
face de ruşine şi duhul mă face
să răspunde prin priceperea mea.

Nu ştii aceasta, că din vechi-
me*, de când a fost pus omul pe
pământ,

înălţarea celor răi este scurtă*
şi bucuria celui neevlaviosf doar
pentru o clipă?

Chiar dacă înălţimea* lui s-ar
ridica până la ceruri şi capul lui ar
ajunge la nori,

el va pieri pentru totdeauna
ca* gunoiul lui: cei care l-au văzut
vor zice: «Unde este?»

Va zbura ca* un vis şi nu va
mai fi găsitg. Da, va fugi** ca o
viziune a nopţii.

Ochiul* care l-a văzut nu-l va
mai vedea; şi locul lui nu-l va
mai zări.

Fiii lui vor căuta bunăvoinţa
celor săraci şi mâinile* lui vor
înapoia averea luih.

Oasele lui sunt pline de pu-
terea tinereţii* luii, dar ea se va
odihni** cu el în ţărână.

Cu toate că răutatea este dul-
ce în gura lui, el o ascunde sub
limba lui,

o cruţă şi n-o părăseşte, ci o
ţine în cerul gurii lui;

hrana lui este transformată în
măruntaiele lui: este fiere de as-
pidă înăuntrul lui.

A înghiţit bogăţii, dar le va
vărsa; Dumnezeu le va arunca din
pântecele lui.

Va suge otravă de aspidă; lim-
ba năpârcii îl va ucide.

Nu va vedea pâraiele*, râurile,
şuvoaiele de miere şi unt!

Va da înapoi* rodul muncii
sale şi nu-l va înghiţi; îl va da îna-
poi după preţul său şi nu se va
bucura de el,

pentru că a asuprit*, a părăsit
pe săraci, a luat cu sila o casă pe
care n-a construit-o el.

Pentru că n-a cunoscut* odih-
na în pântecele lui, nu va salva
nimic din ce a dorit cel mai mult.

Nimic n-a scăpat de lăcomia
lui; de aceea bunăstarea lui nu
va dura*.
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35.9.

*Ecl. 5.13;
5.14.

*Cap. 15.29.
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a Lit. �gravate�    b Lit. �deasupra ţărânii�    c Lit. �în sân�    d Lit. �este furie�    e Sau �îmi răspunde�
f Sau �făţarnic�    g Sau �Zboară ca un vis şi nu este găsit�    h Sau �vor înapoia ceea ce violenţa lui a răpit�
i Sau �de păcatele lui ascunse�
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*Num. 11.33
Ps. 78.30,31.

*Is. 24.18.
Ier. 48.44.
Amos 5.19.

*Cap. 16.13.
**Cap. 18.11

*Ps. 21.9.

*Cap. 21.30.

*Cap. 27.13;
31.2,3.

*Cap. 16.10;
17.2.

*Cap. 6.11.

*Jud. 18.19.
Cap. 29.9; 40.4
Ps. 39.9.

*Ps. 55.5.

*Cap. 12.6.
Ps. 17.10,14;
73.3,12.
Ier. 12.1.
Hab. 1.16.

*Ps. 73.5.

În plinătatea belşugului său
va fi în strâmtorare; mâna fiecă-
ruia care este în nevoiea va veni
peste el.

Când va fi să-şi umple pân-
tecele, Dumnezeu va arunca asu-
pra lui aprinderea mâniei Sale şi
o va ploua peste el, în carnea*
luib.

Dacă fuge* de arma de fier,
îl va străpunge arcul de aramă.

Smulge săgeata; aceasta iese
din trupul lui, şi vârful scânte-
ietor* din fierea lui: spaimele**
sunt peste el.

Toate întunecimile sunt păs-
trate pentru comorile lui: un foc*
nesuflat îl va mistui, va consuma
ce a rămas în cortul lui.

Cerurile vor descoperi nele-
giuirea lui şi pământul se va ridica
împotriva lui.

Venitul casei lui se va îndepărta,
va curge în ziua* mâniei Sale.

Aceasta* este partea de la
Dumnezeu pentru omul rău şi
moştenirea hotărâtă lui de Dum-
nezeu�.

! Şi Iov a răspuns şi a zis:
�Ascultaţi cu atenţie cuvântul

meu! Şi aceasta va ţine locul mân-
gâierilor voastre!

Îngăduiţi-mă, şi voi vorbi; şi,
după ce voi vorbi, batjocoriţi* în
continuare!

Cât despre mine, este plânge-
rea mea către un om? Şi pentru
ce n-ar fi duhul meu nerăbdător*?

Uitaţi-vă la mine şi miraţi-vă
şi puneţi-vă mâna* la gură!

Chiar când mă gândesc, mă
înspăimânt, şi un tremur îmi cu-
prinde* carnea!

" Pentru ce trăiesc* cei răi, îm-
bătrânesc şi se întăresc în putere?

Sămânţa lor este întărită cu ei
înaintea lor, şi odrasla lor înain-
tea ochilor lor.

Casele lor sunt în siguranţă,
fără teamă, şi nuiaua* lui Dum-

nezeu nu este peste ei.
Taurul lor este prăsitor şi nu

dă greş; vaca lor fată şi nu lea-
pădă*.

Ei răspândesc pe micuţii lor ca
pe o turmă şi copiii lor joacă.

Ei îşi înalţă glasul cu tam-
burină şi harfă şi se bucură la
sunetul fluierului;

ei îşi petrec zilele* în pros-
peritate şi într-o clipă coboară în
Locuinţa morţilor.
Şi ei Îi spun* lui Dumnezeu:

«Pleacă de la noi, pentru că nu
dorim cunoştinţa căilor Tale!

Ce* este Cel Atotputernic, ca
să-I slujim? Şi ce ne foloseşte**
dacă ne vom ruga Lui?»

Iată, nu este binele lor în mâ-
na lor? Departe de mine sfatul
celor* răi!

De câte ori se stinge* lampa
celor răi şi vine nenorocirea lor
asupra lor? El le împarte** du-
reri în mânia Sa.

Ei sunt ca miriştea* în faţa
vântului şi ca pleava spulberată
de furtună.

Dumnezeu păstrează* pentru
fiii săi nelegiuirea lui. Îl răsplă-
teşte şi el o va şti.

Ochii lui vor vedea distru-
gerea lui şi el va bea* din mânia
Celui Atotputernic!

Căci ce plăcere va avea de
casa lui după el, când numărul
lunilor lui este tăiat?

Poate cineva să-L înveţe* pe
Dumnezeu cunoştinţa, când El
este Cel care judecă pe cei înăl-
ţaţi?

Unul moare în plinătatea pu-
terii lui, fiind cu totul uşurat şi
liniştit;

coapsele lui sunt pline de gră-
simec şi măduva oaselor* lui este
udată.
Şi altul moare în amărăciunea

sufletului şi nu a gustatd niciodată
din bine.
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*Ex. 23.26.

*Cap. 36.11.

*Cap. 22.17.

*Ex. 5.2.
Cap. 34.9.
**Cap. 35.3.
Mal. 3.14.

*Cap. 22.18.
Ps. 1.1.
Pr. 1.10.

*Cap. 18.6.
**Cap. 31.2,3

*Ps. 1.4; 35.5
Is. 17.13; 29.5
Osea 13.3.

*Ex. 20.5.
Ier. 31.29.
Ezec. 18.2.

*Ps. 75.8.
Is. 51.17.
Ier. 25.15.
Apoc. 14.10;
19.15.

*Cap. 35.11.
Is. 40.13; 45.9
Rom. 11.34.
1 Cor. 2.16.

*Cap. 20.11.
Pr. 3.8.
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a Sau �toată puterea nevoii�     b Sau �ca (sau cu) mâncare a lui�    c Sau �vasele lui sunt pline cu lapte�
d Lit. �nu a mâncat�
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Sunt culcaţi împreună* în ţă-
rână şi viermii îi acoperă**.

" Iată, eu cunosc gândurile
voastre şi planurile pe care cu
răutate le faceţi împotriva mea.

Pentru că ziceţi: «Unde* este
casa asupritorului şi unde este cor-
tul locuinţelor celui rău?»

N-aţi întrebat pe cei care trec
pe cale? Şi nu recunoaşteţi sem-
nele lor,

că cel rău* este păstrat pentru
ziua nenorocirii? Ei sunt conduşi
spre ziua mâniei.

Cine-i va spune în faţă calea*
sa? Şi cine-i va răsplăti ce a fă-
cut?

Este dus la mormânt şi o stra-
jă este pusă peste mormânta.

Bulgării din vale îi sunt dulci;
şi după el fiecare om urmează*
la rând şi cei dinaintea lui sunt
fără număr.
Şi cum mă mângâiaţi cu de-

şertăciuni? Răspunsurile voastre
rămân viclene�.

! Şi Elifaz din Teman a răs-
puns şi a zis:

�Poate omul* să fie de folos
lui Dumnezeu? Negreşit, omul
înţelept îşi este de folos lui însuşi.

Este vreo plăcere pentru Cel
Atotputernic că tu eşti drept?
Sau este vreun câştig pentru El
că tu îţi urmezi căile desăvârşite?

Te va mustra El pentru te-
merea ta sau va intra* El cu tine
la judecată?

Nu este mare răutatea* ta şi nu
sunt fără sfârşit nelegiuirile tale?

Pentru că fără temei ai luat*
garanţie de la fratele tău şi i-ai
despuiat de haine pe cei goi.

N-ai dat* apă de băut celui
chinuit de sete şi ai refuzat pâi-
nea celui flămând.
Şi omul puternic, el avea pă-

mântul; şi omul înălţatb a locuit
pe el.

Ai dat afară pe văduve* fără
nimic şi braţele** orfanilor au
fost frânte.

De aceea sunt curse în jurul*
tău şi groaza** neaşteptată te
tulbură;

sau întuneric, de nu poţi să
vezi, şi revărsarea de ape te aco-
perăc*.

" Nu este Dumnezeu în înăl-
ţimea* cerurilor? Şi priveşte vâr-
fuld stelelor, ce înalte sunt!
Şi tu spui: «Ce ştie* Dumne-

zeu? Poate El să judece prin
întuneric gros?

Norii* groşi sunt o învelitoa-
re pentru El, astfel că nu vede;
şi El cutreieră bolta cerurilor».

Urmezi tu cărarea cea veche
pe care au călcat cei nelegiuiţie,

care au fost smulşi* înainte
de vreme, a căror temelie a fost
vărsată ca un şuvoi,

care au zis* lui Dumnezeu:
«Pleacă de la noi! Şi ce poate fa-
ce Cel Atotputernic pentru noif?»
Şi El le-a umplut casele cu

bunătăţi. Dar departe* de mine
sfatul celor răi!

Cei drepţi* văd aceasta şi se
bucură şi cel nevinovat râde de ei:

«Nu este nimicit cel care s-a
ridicat împotriva noastră şi nu
mistuie* focul rămăşiţa luig?»

" Împrieteneşte-teh* cu El, te
rogi, şi fii în pace**: prin aceas-
ta îţi va veni fericirea.

Primeşte*, te rog, învăţăturaj

din gura Lui şi pune** cuvintele
Lui în inima ta.

Dacă te vei întoarce* la Cel
Atotputernic, vei fi zidit; dacă
vei îndepărta nedreptatea din
corturile tale
şi dacă vei arunca aurul* în ţă-

rână şi aurul din Ofir** în prun-
dul pâraielor,

atunci Cel Atotputernic va fi au-
rul tău şi argint adunat pentru tine.

*Ecl. 9.2.
**Cap. 24.20
Is. 14.11.

*Cap. 20.7.

*Pr. 16.4.
2 Pet. 2.9.

*Gal. 2.11.

*Ev. 9.27.

*Cap. 35.7.
Ps. 16.2.
Lc. 17.10.

*Cap. 14.3;
19.29.

*Cap. 11.6;
15.5.

*Ex. 22.26;
22.27.
Deut. 24.10.
Cap. 24.3,9.
Ezec. 18.12.

*Deut. 15.7.
Cap. 31.17.
Is. 58.7. Ezec.
18.7,16 Mt.
25.42.
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*Cap. 24.3;
29.13; 31.16.
**Cap. 31.21
Is. 10.2.
Ezec. 22.7.

*Cap. 18.8-10;
19.6.
**Cap. 15.21

*Ps. 69.1,2;
124.4.
Plân. 3.54.

*Cap. 11.7-9

*Ps. 59.7.

*Ps. 139.11;
139.12.

*Cap. 15.32.
Ps. 55.23;
102.24.
Ecl. 7.17.

*Cap. 21.14.

*Cap. 21.16.

*Ps. 58.10;
107.42.

*Cap. 15.30.

*Ps. 34.10.
**Is. 27.5.

*Cap. 6.10;
23.12.
Pr. 2.6.
**Ps. 119.11.

*Cap. 8.5,6;
11.13,14.
Is. 31.6.
Zah. 1.3.

*2 Cr. 1.15.
**1 Împ. 9.28
2 Cr. 8.18.
Is. 13.12.
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22A treia
cuvântare a

lui Elifaz

a Sau �şi el veghează asupra ridicăturii de pământ�    b Lit. �cu faţa înălţată�    c Sau �Oare nu vezi tu
întunericul şi revărsarea de ape care te acoperă?�    d Sau �capul�    e Sau �oameni de nimic�, sau �oameni
răi�    f Sau �pentru ei�    g Lit. �lor�    h Sau �Împacă-te�    i Sau �acum�     j Lit. �legea�
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runca buzelor Lui; am strâns* cu-
vintele gurii Lui mai mult decât
gândurile inimii melee.

Dar El are un gândf şi cine-L
poate întoarceg*? Ce-I doreşte
sufletul, aceea** face.

Pentru că El va împlini ce
este rânduit* pentru mine; şi multe
lucruri ca acestea sunt la El.

De aceea sunt tulburat în pre-
zenţa Lui; cuget şi mă tem de El.

Pentru că Dumnezeu mi-a to-
pit* inima şi Cel Atotputernic m-a
îngrozit;

pentru că n-am fost nimicit
dinaintea întunericului, nici n-a as-
cuns întunecimea de mine.

Pentru ce nu sunt strânse tim-
purile* la Cel Atotputernic? Şi
pentru ce nu văd zilele** Lui cei
care-L cunosc?

" Unii mută semnele* de ho-
tar, răpesc turmele şi le pasc,

alungă măgarul orfanilor* şi
iau garanţie boul văduvei,

abat pe cei nevoiaşi* din cale;
cei întristaţi** ai pământului se
ascund împreună.

Iată, ca măgarii* sălbatici în
pustiu, ei ies** la lucrul lor, cău-
tând cu sârguinţă prada; pustiul
le dă mâncare pentru copiii
lor;

ei taie de pe câmp nutreţul lui
şi strâng boabele după culesul
viei celui rău;

petrec* noaptea goi, fără îm-
brăcăminte, şi n-au învelitoare
în frig;

sunt udaţi de ploile repezi ale
munţilor şi, din lipsă de adăpost,
îmbrăţişează* stânca...

Smulg pe orfan* de la sân şi
iau garanţie de la sărach;

aceştia umblă goi, fără îmbră-
căminte şi, flămânzi, cară snopii;

între zidurile lori ei storc unt-
delemnul, calcă teascurile şi su-
feră de sete.
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*Cap. 27.10.
Is. 58.14.
**Cap. 11.15

*Ps. 50.14.15
Is. 58.9.

*Cap. 5.11.
Pr. 29.23.
Iac. 4.6.
1 Pet. 5.5.

*Ps. 18.20;
24.4.

*Cap. 7.11.
**Ps. 32.4.

*Cap. 13.3;
16.21.

*Cap. 13.18.

*Is. 27.4,8;
57.16.

*Cap. 9.11;
35.14.

*Ps. 139.1-3.
**Ps. 17.3;
66.10.
Iac. 1.12.

*Cap. 31.7.
Ps. 17.5;
44.18.
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*Ioan 4.32;
4.34.

*Cap. 9.12;
9.13; 12.14.
Rom. 9.19.
**Ps. 115.3.

*1 Tes. 3.3.

*Ps. 22.14.

*Fap. 1.7.
**Is. 2.12.
Ier. 46.10.
Obad. 15.
Ţef. 1.7.

*Deut. 19.14.
Pr. 23.10.

*Deut. 24.17.
Cap. 22.9.

*Cap. 29.16.
**Pr. 28.28.

*Cap. 39.5-8.
**Ps. 104.23.

*Ex. 22.26;
22.27.
Deut. 24.12;
24.13.
Cap. 22.6.

*Plân. 4.5.

*Cap. 6.27.
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a Sau �spre răsărit�    b Sau �spre apus�    c Sau �spre nord�    d Sau �spre sud�    e Sau �decât porţia mea
rânduită�    f Lit. �El rămâne Acelaşi�    g Sau �cine Îi poate schimba gândul�    h Sau �ceea ce are săracul
pe el�    i Ale celor răi

Pentru că atunci îţi vei găsi
desfătarea* în Cel Atotputernic
şi-ţi vei ridica faţa** către Dum-
nezeu.

Te vei ruga* Lui şi El te va
auzi; şi-ţi vei împlini promisiu-
nile.
Şi vei hotărî un lucru şi îţi

va reuşi; şi lumina va străluci pe
căile tale.

Când vor fi coborâte căile,
vei zice: «Ridică-te!» Şi El va
salva pe cel* cu ochii plecaţi.

Chiar pe cel care nu este ne-
vinovat, El îl va scăpa; şi el va
fi scăpat prin curăţia mâinilor*
tale�.

! Şi Iov a răspuns şi a zis:
�Şi astăzi plângerea* mea

este amară: rana mea este mai
grea** decât geamătul meu!

O, de aş şti* unde să-L gă-
sesc, aş ajunge la scaunul Său!

Aş aşterne* cauza mea înain-
tea Lui şi mi-aş umple gura cu
dovezi!

Aş şti cuvintele pe care mi
le-ar răspunde şi aş înţelege ce
mi-ar spune.

Mi S-ar împotrivi* El, în
mărimea puterii Lui? Nu, ci m-ar
asculta negreşit.

Acolo un om drept şi-ar pre-
zenta cazul înaintea Lui şi aş scă-
pa pentru totdeauna de Judecă-
torul meu.

Iată, merg* înaintea, dar El
nu este acolo; şi înapoib, dar
nu-L observ;

la stângac, când lucrează, dar
nu-L zăresc; Se ascunde la dreap-
tad şi nu-L văd.

Dar El cunoaşte* calea pe
care sunt; mă va încerca**, voi
ieşi ca aurul.

Piciorul meu s-a ţinut de pa-
şii* Lui; am păzit calea Lui şi
nu m-am abătut.

Nici nu m-am depărtat de po-

24:11
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Gem oamenii din cetate şi
strigă sufletul celor răniţi: şi Dum-
nezeu nu le ţine* în seamă ne-
buniaa.

" Alţii sunt răzvrătiţi împo-
triva luminii, nu cunosc căile ei şi
nu rămân pe cărările ei.

Ucigaşul se scoală odată cu
lumina*, omoară** pe cel întris-
tat şi nevoiaş şi noaptea este ca
un hoţ.
Şi ochiul* adulterului pân-

deşte amurgul, zicând: «Nici un
ochi nu mă va vedea**»; şi îşi
pune un văl pe faţă.

Pe întuneric sparg* casele;
ziua se închid înăuntrub, nu cu-
nosc lumina**;

pentru că dimineaţa este pen-
tru ei toţi umbra morţii, pentru că
ei sunt obişnuiţi cu spaimele um-
brei morţii.

Elc este iute pe faţa apelor �
partea lor este blestemată pe pă-
mânt � el nu se întoarce pe calea
viilor.

Seceta şi căldura seacă apele
zăpezii; aşa şi Locuinţa morţilor
pe cei care au păcătuit.

Pântecele îl va uita*; vier-
mele** se va ospăta dulce cu el;
nu va mai fi amintit�; şi nedrep-
tatea va fi frântă ca un copac.

El jefuieşte pe cea sterilă care
nu naşte şi nu face bine* văduvei.

El îi trage şi pe cei puternici
cu puterea sa; se ridică şi nimeni
nu este sigur de viaţă.

Dumnezeu îl aşază în sigu-
ranţă şi el se bizuie pe aceasta;
dar ochii Săi sunt asupra* căilor
lor.

Sunt înălţaţi pentru puţin şi
nu mai sunt*; sunt coborâţi; ca
toţi ceilalţi sunt strânşi şi sunt
tăiaţi ca vârful spicelor.
Şi dacă nu este aşa acum, cine

mă va face* mincinos şi va face
cuvântul meu de nimic?�

! Şi Bildad din Şuah a răs-
puns şi a zis:

�Stăpânirea şi temerea sunt
cu El. El face pace în locurile Sa-
le înalte.

Se pot număra oştirile Lui? Şi
peste cine nu răsare lumina* Lui?
Şi cum ar putea fi drept* omul

înaintea lui Dumnezeu? Şi cum ar
putea fi curat** cel născut din
femeie?

Iată, nici luna* nu este strălu-
citoare; şi stelele** nu sunt curate
în ochii Săi:

cu cât mai puţin omul, un vier-
me*, şi fiul omuluid, un viermişor!�

! Şi Iov a răspuns şi a zis:
�Cum ai ajutat tu pe cel fără

putere, cum ai salvat braţul fără
tărie*!

Cum l-ai sfătuit tu pe cel care
nu are înţelepciune şi ai arătat din
belşug înţelegeree!

Pentru cine ai rostit tu cuvin-
te? Şi al cui duh a venit prin tine?

" Umbrelef tremură* sub ape
şi sub locuitorii lor.

Locuinţa morţilor este goală*
înaintea Lui, şi Adânculg** fără
înveliş.

El întinde* nordul deasupra
golului, spânzură pământul pe
nimich.

El leagă* apele în norii Săi cei
groşi şi norul nu se rupe sub ele.

El acoperă* faţa tronului Său,
întinde norul Său peste el.

El a tras* un cerc fixi peste
ape, până la hotarele luminii şi ale
întunericului.

Stâlpii cerurilor se cutremură
şi se înspăimântă la mustrarea
Lui.

Prin puterea Sa stârneştej* ma-
rea şi prin priceperea Sa sfărâ-
mă pe Rahavk**.

Prin Duhul* Său sunt împo-
dobite cerurile; mâna Sa a întoc-
mitl şarpele** cel iute.
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*Cap. 9.23;
9.24.

*Mica 2.1.
**Ps. 10.8.
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Iată, acestea sunt doar mar-
ginile căilor Sale şi numai un mur-
mur* al cuvântului auzim despre
El! Dar tunetul** puteriia Sale,
cine-l poate înţelege?�
Şi Iov şi-a continuatb cuvân-

tareac şi a zis:
�Viu este Dumnezeu care mi-a

înlăturat* dreptul şi Cel Atotpu-
ternic care mi-a amărât sufletul:

atât timp cât este suflarea mead

în mine şi duhul* lui Dumnezeu în
nările mele,

buzele mele nu vor vorbi ne-
dreptate, nici limba mea nu va
rosti înşelăciune.

Departe de mine să vă în-
dreptăţesc! Până voi muri nu voi
îndepărta* integritatea mea de la
mine;
ţin* cu tărie la dreptatea mea

şi nu voi renunţa la ea; inima**
mea nu-mi reproşează nici una
din zilele mele.

" Fie vrăjmaşul meu ca cel
rău, şi cel care se ridică împotri-
va mea ca cel nedrept!

Pentru că ce este speranţa*
celui neevlavios când este tăiat,
când îi ia Dumnezeu sufletul?

Va asculta* Dumnezeu stri-
gătul lui, când va veni strâmto-
rarea peste el?

Se va desfăta* el în Cel Atot-
puternic? Va chema el pe Dum-
nezeu în toate timpurile?

" Vă voi învăţa cu privire la
mâna lui Dumnezeu; nu voi as-
cunde ce este la Cel Atotputernic.

Iată, voi înşivă toţi aţi văzut;
şi de ce sunteţi deci cu totul de-
şerţi?

Aceasta* este partea omului
rău, de la Dumnezeu, şi moşteni-
rea celor violenţi, pe care o pri-
mesc de la Cel Atotputernic:

Dacă* fiii lui se înmulţesc,
este pentru sabie; şi odraslele lui
nu se vor sătura cu pâine.

Rămăşiţa lui va fi înmormân-

tată prin Moarte şi văduvele* lui
nu vor plânge.

Deşi îngrămădeşte argint ca
ţărâna şi pregăteşte îmbrăcă-
minte ca lutul,

el le poate pregăti, dar cel
drept le va îmbrăca şi cel nevi-
novat* va împărţi argintul.

El îşi construieşte casa* ca
molia şi ca o colibă pe care o face
paznicul.

Se culcă bogat, dar nu va mai
face aşae; îşi deschide ochii şi el
nu este.

Îl ajung spaimele ca* apele.
Un vârtej îl fură noaptea.

Îl ia vântul de răsărit şi se duce;
şi ca furtuna îl smulge din locul său.
Şi El va arunca asupra lui şi

nu-l va cruţa*; ar fugi negreşit
departe de mâna Lui.

Vor bate din palme la el şi îl
vor alunga din locul său cu flu-
ierături.

Negreşit, este o mină pentru ar-
gint şi un loc unde se curăţă aurul.

Fierul se scoate din ţărână şi
arama este topită din piatră.

Elf pune capăt întunericului
şi cercetează până la stratul cel
mai îndepărtat* pietrele întune-
ricului şi ale umbrei morţii.

El sapă un puţ departe de lo-
cuitori; sunt uitaţi de trecătorg,
stau suspendaţi departe de oameni,
se clatină încoace şi încolo.

Pământul: din el iese pâinea;
şi dedesubt este răscolit ca de foc.

Pietrele lui sunt locul safire-
lor şi el are pulbere de aur.

Este o cărare pe care nici o
pasăre de pradă n-o cunoaşte şi
ochiul vulturului n-a văzut-o.

Fiii mândriei n-au călcat-o,
nici leul fioros n-a trecut pe ea.

Omul îşi întinde mâna pe stân-
ca de cremene, răstoarnă munţii
din rădăcină.

Taie canale în stânci şi ochiul
său vede orice lucru de preţ.
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Stăvileşte râurile ca să nu pi-
cure şi scoate la lumină ce este
ascuns.

" Dar înţelepciunea*, unde se
va găsi? Şi unde este locul pri-
ceperii?

Omul nu-i cunoaşte preţul* şi ea
nu se află pe pământul celor vii.

Adâncul* zice: «Nu este în
mine». Şi marea zice: «Nu este la
mine».

Aur ales nu poate fi dat* pen-
tru ea, nici argint nu poate fi cân-
tărit ca preţ al ei.

Ea nu se poate pune în balanţă
cu aurul de Ofir, cu onixul de preţ
şi safirul.

Nu se pot compara cu ea nici
aurul*, nici diamantula; şi nu se
schimbă pe vase de aur fin.

Coralii şi cristalul nu mai sunt
de amintit; da, dobândirea înţelep-
ciunii* este mai presus de rubineb.

Topazul Etiopiei nu se va a-
semăna cu ea, nici nu va fi pusă
în balanţă cu aurul curat*.

De unde* vine deci înţelepciu-
nea? Şi unde este locul priceperii?

Ea este ascunsă de ochii tutu-
ror celor vii şi tăinuită de păsările
cerurilor.

Distrugerea* şi moartea zic:
«Am auzit despre ea cu urechile
noastre».

Dumnezeu îi pricepe calea şi-i
cunoaşte locul.

Pentru că El Se uită până la
marginile pământului, vede* sub
cerul întreg.

Când a făcut* o greutate pen-
tru vânt şi a împărţit apele cu
măsură,

când a rânduit* o lege pentru
ploaie şi o cale pentru fulgerul**
tunetului,

atunci a văzut înţelepciunea şi
a arătat-o, a statornicit-o, da, şi a
cercetat-o.
Şi către om a zis: «Iată, teme-

rea* de Domnul, aceasta este în-

ţelepciune; şi depărtarea de rău
este pricepere!»�
Şi Iov şi-a continuat cuvân-

tareac şi a zis:
�O, de aş fi ca în lunile tre-

cute, ca în zilele când Dumnezeu
mă păzea*,

când* lampa Lui strălucea
deasupra capului meu şi în lumi-
na Lui umblam prin întuneric!

Cum eram în zilele toamneid

mele, când sfatul* tainic al lui
Dumnezeu era peste cortul meu,

când Cel Atotputernic încă era
cu mine, tineriie mei în jurul meu,

când paşii mei erau scăldaţi*
în smântână şi stânca** vărsa
lângă mine râuri de untdelemn!

Când ieşeam la poarta cetăţii,
când îmi pregăteam scaunul în
piaţă,

tinerii mă vedeau şi se ascun-
deau şi bătrânii se ridicau şi stă-
teau în picioare;

căpeteniile îşi opreau vorba
şi îşi puneau mâna* la gură;

glasul căpeteniilor amuţea şi
limba* li se lipea de cerul gurii.

" Când urechea mă auzea,
atunci mă binecuvânta; şi când o-
chiul mă vedea, mărturisea pen-
tru mine;

pentru că scăpam* pe întris-
tatul care striga şi pe orfanul caref

n-avea nici un ajutor.
Binecuvântarea celui care pie-

rea venea peste mine şi făceam
inima văduvei să cânte de bucurie.

Mă îmbrăcam cu dreptatea*
şi ea mă înveşmânta; dreptatea
mea era ca o manta şi o diademă.

Orbului* îi eram ochi şi olo-
gului îi eram picioare;

celor nevoiaşi le eram tată şi
cauza pe care nu o cunoşteam o
cercetam*.
Şi sfărâmam* fălcile celui ne-

drept şi smulgeam prada din din-
ţii lui.
Şi ziceam: «Voi muri în cui-

*Ecl. 7.24.

*Pr. 3.15.

*Vers. 22.
Rom. 11.33;
11.34.

*Pr. 3.13-15.

*Pr. 8.10;
16.16.

*Pr. 8.11.

*Pr. 8.19.

*Vers. 12.

*Vers. 14.
Cap. 31.12.

*Ps. 11.4;
33.13,14;
66.7.
Pr. 15.3.

*Ps. 135.7.

*Cap. 38.25.
**Cap. 37.3.

*Deut. 4.6.
Ps. 111.10.
Pr. 1.7; 9.10.
Ecl. 12.13.
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bul* meu şi îmi voi înmulţi zilele ca
nisipul.

Rădăcina* mea se va întinde
spre ape** şi roua� va sta toată
noaptea pe ramura mea.

Gloria mea va fi proaspătă în
mine şi arcul* meu se va înnoi
în mâna mea».

Ei mă ascultau şi aşteptau şi
păstrau linişte pentru sfatul meu.

După cuvintele mele ei nu
mai vorbeau şi cuvântarea mea
picura peste ei.
Şi mă aşteptau ca pe ploaie şi

îşi deschideau gura larg ca la ploa-
ia* târziea.

Dacă râdeam de ei, nu cre-
deaub; şi ei nu tulburau senină-
tatea feţei mele.

Le alegeam calea şi mă aşe-
zam în fruntea lor şi locuiam ca
un împărat în mijlocul oştirii, ca
unul care-i mângâie pe cei care
jelesc.

Dar acum râd* de mine cei
care sunt mai tineri decât mine,
pe ai căror părinţi nu-i socoteam
vrednici să fie puşi alături de
câinii turmei mele.
Şi la ce mi-ar fi folosit pute-

rea mâinilor lor, oameni din care
a pierit vigoarea?

Sfrijiţi de lipsă şi foame, ei
fugc în locuri uscate, de mult pă-
răsite şi pustiite.

Ei adună iarbă sărată printre
tufişuri şi rădăcinile de mătură
pentru hrana lor!

Sunt alungaţi dintre oameni;
strigă după ei ca după hoţ.

Locuiesc în crăpături întune-
coase, în peşteri ale pământului
şi ale stâncilor.

Zbiară printre tufişuri, se în-
grămădesc sub mărăcini.

Fii ai nebunilor şi fii ai celor
fără nume � sunt alungaţi din ţară.
Şi acum* eu sunt cântecul lor

şi sunt proverbul lor.

Le este silă de mine, stau de-
parte de mine, da, nu se sfiesc să
mă scuipe* în faţă.

Pentru că El mi-a dezlegat
funiad şi m-a întristat şi ei au arun-
cat frâul înaintea mea.

Cei tinerie se ridică la dreapta
mea; îmi împing la o parte pi-
cioarele şi îşi înalţă* împotriva
mea căile lor stricate;

îmi strică şi cărarea, îmi pun
înainte nenorocirea, fără să-i ajute
cinevaf;

ei intră ca printr-o spărtură
largă, în mijlocul tulburării se
rostogolesc înainte.

Spaimele se întorc împotriva
mea, îmi spulberă onoarea ca
vântul, iar bunăstarea mea a tre-
cut ca un nor.
Şi acum, sufletul meu se var-

să* în mine; zilele întristării m-au
cuprins.

Noaptea îmi străpunge oase-
le* din mine, iar durerileg care mă
rod n-au astâmpăr;

prin puterea lor cea mare,
mi-au ajuns veşmânt; mă strâng
ca gulerul cămăşii mele.

El m-a aruncat în noroi şi am
ajuns ca ţărâna şi cenuşa.

" Strig către Tine şi nu-mi
răspunzi; mă ridic în picioare şi
Tu mă priveşti!

Te-ai schimbat, ca să fii crud
cu mine; mă urmăreşti* cu tăria
mâinii Tale.

Mă ridici pe vânt, mă faci să
fiu purtat de el şi îmi topeşti fiinţah.

Pentru că ştiu că mă duci la
moarte şi la casa de adunare*
pentru toţi cei vii.

În adevăr, nici o rugăciune nu
ajută când El Îşi întinde mâna,
deşi ei strigă când El nimiceşte.i

N-am plâns* eu pentru cel
ale cărui zile erau grele? Nu era
întristat sufletul meu pentru cel
nevoiaş?
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*Cap. 3.25;
3.26.
Ier. 8.15.

*Ps. 38.6;
42.9; 43.2.

*Ps. 44.19;
102.6.
Mica 1.8.

*Ps. 119.83.
Plân. 4.8; 5.10
**Ps. 102.3.

*Is. 24.8.

*Mt. 5.28.

*Cap. 20.29;
27.13.

*2 Cr. 16.9.
Cap. 34.21.
Pr. 5.21; 15.3
Ier. 32.19.

*Num. 15.39.
Ecl. 11.9.
Ezec. 6.9.
Mt. 5.29.

*Lev. 26.16.
Deut. 28.30;
28.38.

*Is. 47.2.
**2 Sam. 12.11
Ier. 8.10.
�Deut. 28.30.

*Gen. 38.24.
Lev. 20.10.
Deut. 22.22.
Vers. 28.

Pentru că aşteptam* binele, şi a
venit răul; şi aşteptam lumina, dar a
venit întunericul.

Îmi fierb măruntaiele şi nu se
odihnesc; zile de întristare au venit
peste mine.

Umblu înnegrit*, dar nu de soa-
re; mă ridic, strig în adunare.

Am ajuns frate* cu şacalii şi to-
varăş cu struţii.

Pielea* mea a devenit neagră şi
cade de pe mine şi oasele** îmi
sunt pârjolite de căldură.
Şi harfa* mea s-a prefăcut în

jale, şi fluierul meu în glasul ce-
lor care plâng.

Am făcut legământ cu ochii*
mei; şi cum mi-aş fi oprit privi-
rea asupra unei fecioare?

Pentru că ce este partea* de la
Dumnezeu, de sus, şi ce este
moştenirea de la Cel Atotputernic,
din înălţimi?

Nu este prăpăd pentru cel ne-
drept şi nenorocirea pentru lucră-
torii nelegiuirii?

Nu vede* El căile mele şi
nu-mi numără El toţi paşii?

Dacă am umblat cu neadevăr
şi mi s-a grăbit piciorul să înşele,

să fiu cântărit într-o balanţă
dreaptă, şi Dumnezeu va recu-
noaşte integritatea mea!

Dacă mi s-a abătut pasul din
cale şi inima* mea mi-a urmat
ochii şi dacă s-a lipit vreo pată
de mâinile mele,

atunci eu* să semăn şi altul să
mănânce; şi vlăstarul meu să fie
dezrădăcinat.

Dacă mi-a fost amăgită inima
spre vreo femeie, încât am pândit
la uşa aproapelui meu,

atunci soţia mea să macine*
pentru un altul** şi alţii să se
plece� peste ea!

Pentru că aceasta este o ruşi-
ne; da, este o nelegiuire* pe care
judecătorii s-o pedepsească;

pentru că este un foc care mis-
tuie până la distrugereb şi ar dez-

rădăcina tot venitul meu.
Dacă aş fi nesocotit* dreptul

slujitorului meu sau al slujnicei
mele, când se certau cu mine,

ce voi face când Se va ridica*
Dumnezeu? Şi când cercetează
El, ce-I voi răspunde?

Cel care m-a făcut pe mine în
pântece nu l-a făcut* şi pe el? Şi
nu Unul ne-a întocmit  în pântece?

Dacă am oprit pe sărac de la
ce dorea sau am făcut să se to-
pească ochii văduvei

sau mi-am mâncat singur bucă-
ţica, încât orfanul n-a mâncat din ea

(pentru că din tinereţea mea el
a crescut cu mine ca şi cu un tată;
şi din pântecele mamei mele am
călăuzit pe văduvă)...

dacă am văzut pe cineva pie-
rind din lipsă de îmbrăcăminte şi
pe vreun nevoiaş fără învelitoare,

dacă nu m-a binecuvântat*
inimac lui şi dacă nu s-a încălzit
cu lâna mieilor mei,

dacă mi-am ridicat mâna
împotriva orfanului*, pentru că
vedeam ajutorul meu la poartă,

să-mi cadă umărul din încheie-
tură şi să mi se rupă braţul din os.

Pentru că nenorocirea de la
Dumnezeu era o groază* pentru
mine şi datorităd măreţiei Sale
eram fără putere.

Dacă am făcut din aur spe-
ranţa mea sau am zis aurului fin:
«Încrederea* mea!»,

dacă m-am bucurat* peste
măsură pentru că averea îmi era
mare şi pentru că mâna mea câş-
tigase mult,

dacă am privit* soarelee când
strălucea sau luna umblând în
strălucire,
şi inima mea a fost tainic a-

măgită, încât gura mea mi-a să-
rutat mâna:
şi aceasta ar fi o nelegiuire*

pentru judecător, pentru că aş fi
tăgăduit pe Dumnezeul care este
deasupra.
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Dacă m-am bucurat de neno-
rocirea* celui care mă ura şi am
fost încântat cânda l-a ajuns
răul

(da, nici n-am îngăduit* ceru-
lui gurii mele să păcătuiască, ce-
rând cu blestem viaţa lui),

dacă n-au zis oamenii cortului
meu: «Cine va găsi pe vreunul care
nu s-a săturat din carnea lui!»...

străinul* n-a rămas noaptea
afară, am deschis călătoruluib uşi-
le mele...

Dacă mi-am acoperit fărăde-
legile ca* Adam, ascunzându-mi
nelegiuirea în sânul meu,

pentru că mă temeam de ma-
rea mulţime* şi mă îngrozea dis-
preţul familiilor, încât am tăcut
şi n-am ieşit pe uşă...

O, dacă aş avea pe cineva să
mă audă*! Iată semnătura mea:
să-mi răspundă Cel** Atotpu-
ternic! şi să scrie potrivnicul meu
o acuzaţie!

N-aş purta-o pe umărul meu?
Mi-aş lega-o ca pe o cunună.

I-aş spune numărul paşilor mei;
ca un prinţ m-aş apropia de El.

Dacă pământul meu strigă îm-
potriva mea şi brazdele lui plâng
împreună,

dacă am mâncat* roadelec

lui fără plată şi am chinuit** de
moarte sufletele stăpânilor lui,

să răsară spini* în loc de grâu
şi neghină în loc de orz!� Cu-
vintele lui Iov s-au sfârşit.

! Şi aceşti trei bărbaţi au în-
cetat să răspundă lui Iov, pentru
că el era drept* în ochii săi.

Atunci s-a aprins mânia lui
Elihud, fiul lui Baracheel din
Buz*, din familia lui Ram; mânia
lui s-a aprins împotriva lui Iov,
pentru că se îndreptăţea pe sine
mai degrabă decât pe Dumnezeu.
Mânia lui s-a aprins şi împotriva
celor trei prieteni ai săi, pentru că
nu găseau răspuns şi totuşi îl con-
damnau pe Iov. Şi Elihu a aştep-

tat pe Iov în timpul vorbirii, pentru
că ei erau mai bătrâni decât
el. Şi Elihu a văzut că nu era răspuns
în gura celor trei bărbaţi şi mânia
lui s-a aprins.
Şi Elihu, fiul lui Baracheel din

Buz, a răspuns şi a zis:
�Eu sunt tânăr şi* voi sunteţi

în vârstă. De aceea m-am sfiit şi
m-am temut să vă arăt ceea ce ştiu.

Am zis: «Zilele să vorbească
şi mulţimea anilor să ne înveţe
înţelepciunea».

Dar este un duh şi acesta este
în om; şi suflarea* Celui Atotpu-
ternic le dă pricepere.

Nu cei mari sunt înţelepţi* şi
nu cei în vârstă înţeleg judecata!

De aceea spun: Ascultaţi-mă;
voi arăta şi eu ce ştiu.

Iată, am aşteptat cuvintele
voastre; am plecat urechea la
dovezile voastre pe când cercetaţi
ce să spuneţi.

Da, am fost atent la voi şi, ia-
tă, n-a fost nici unul din voi care
să-l fi convins pe Iov, să fi răs-
puns cuvintelor lui;

ca să nu ziceţi*: «Noi am des-
coperit înţelepciune; Dumnezeu îl
va supune, nu omul».

Acum el nu şi-a îndreptat cuvân-
tările împotriva mea şi eu nu-i voi
răspunde cu cuvinte de-ale voastre.

Ei au fost uimiţie, n-au mai răs-
puns; au rămas fără cuvinte.
Şi am aşteptat, pentru că ei

nu mai vorbeau, ci stăteau liniştiţi
şi nu mai răspundeau.

Voi răspunde şi eu la rândul
meu, voi arăta şi eu ce ştiu,

pentru că sunt plin de cuvin-
te, duhul dinăuntrul meu mă con-
strânge.

Iată, lăuntrul meu este ca vi-
nul care n-are răsuflătoare; ca
nişte burdufuri noi, este gata să
plesnească.

Voi vorbi, ca să găsesc uşura-
re; îmi voi deschide buzele şi voi
răspunde.

*Pr. 17.5;
24.17.
Obad. 12.

*Mt. 5.44.
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Ev. 13.2.
1 Pet. 4.9.

*Gen. 3.8,12.
Pr. 28.13.
Osea 6.7.

*Ex. 23.2.

*Cap. 19.7;
30.20; 35.14.
**Cap. 13.22

*Cap. 24.6;
24.10-12.
Iac. 5.4.
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*Cap. 31.6;
33.9.

*Gen. 22.21.
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Vă rog, nu voi părtini* pe ni-
meni, nici nu voi linguşi pe cineva,

pentru că nu ştiu să linguşesc:
Cel care m-a făcut m-ar lua*
imediat.

Dar cu adevărat, Iov, te rog,
ascultă* spusele mele şi pleacă
urechea la toate cuvintele mele.

Iată, acum mi-am deschis
gura; limba mea vorbeşte în cerul
gurii mele.

Cuvintele mele vor fi din drep-
tatea inimii mele şi buzele mele
vor rosti limpede* cunoştinţa.

Duhul* lui Dumnezeu m-a fă-
cut şi suflarea Celui Atotputernic
îmi dă viaţă.

Răspunde-mi*, dacă poţi; rân-
duieşte-te înaintea mea, fii gata!

Iată, înaintea lui Dumnezeu eu
sunt ca tinea: şi eu sunt frământatb

din lut*.
Iată, frica de mine* nu te va

înspăimânta, nici greutatea mea
nu va apăsa asupra ta.

" Da, ai vorbit în auzul meu
şi am auzit glasul cuvintelor tale:

«Sunt curat*, fără nelegiuire;
sunt curat şi nu este nici o fărăde-
lege în mine.

Iată, El găseşte ocazii de îm-
potrivire faţă de mine, mă soco-
teşte vrăjmaş* al Său.

Îmi pune* picioarele în butuci,
îmi pândeşte toate** cărările».

Iată, îţi voi răspunde: în aceas-
ta, tu nu eşti drept, pentru că Dum-
nezeu este mai mare decât omulc.

De ce te plângi* împotriva
Lui? Pentru că El nu dă socoteală
de nici una din faptele Sale.

Pentru că Dumnezeu vorbeş-
te* o dată şi de două ori � şi omul
nu ia seama.

Într-un vis*, într-o viziune de
noapte, când cade somn adânc
peste oameni, în aţipiri pe pat,

atunci El deschide* urechea

oamenilor şi le pecetluieşte în-
văţăturad,

ca să întoarcă pe ome de la fap-
tă şi să ascundă de omf mândria;

El îi păzeşte sufletul de groapă
şi viaţa de la pieirea prin sabieg.

El este pedepsit şi cu durere*
pe patul lui şi cu luptă neîncetată în
oasele luih;
şi viaţa îi este dezgustată* de

pâine şi sufletul lui de mâncarea
gustoasă.

Îi piere carnea, de nu se mai
vede; şi oasele lui care nu se ve-
deau ies în afară.
Şi sufletul lui se apropie de

groapă şi viaţa lui de cei care aduc
moartea.

Dacă ar fi un înger cu el,  un
mijlocitor, unul dintr-o mie, ca să
arate omului datoriai lui,

atunci va fi îndurător cu el şi
va spune: «Scapă-l, ca să nu co-
boare în groapă; am găsit o răs-
cumpărarej».

Carnea lui va fi mai fragedă
decât în copilărie; el se va întoar-
ce la zilele tinereţii lui.

Se va ruga* lui Dumnezeu şi
El îl va primi cu bunăvoinţă; şi
va vedea faţa Sa cu strigăt de
bucurie; şi El va da omului drep-
tatea Sa.

Va cânta înaintea oamenilor
şi va zice*: «Am păcătuit şi am
strâmbat ce era drept şi nu mi
s-a răsplătit**.

El mi-a scăpat sufletul* ca să
nu meargă în groapă şi viaţa mea
va vedea** lumina».

Iată, toate acestea le lucrează
Dumnezeu de două, de trei ori, cu
omul,

ca să-i întoarcă* sufletul de la
groapă, ca să fie luminat cu lumi-
na celor vii.

Ia aminte, Iov, ascultă-mă!
Taci, şi voi vorbi.
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Dacă ai ceva de spus, răspun-
de-mi: vorbeşte, pentru că doresc
să te îndreptăţesc.

Dacă nu, ascultă-mă*, taci şi te
voi învăţa înţelepciune�.

Din nou Elihu a răspuns şi a
zis:

�Ascultaţi, înţelepţilor, cuvintele
mele; şi plecaţi urechea la mine, voi,
care aveţi cunoştinţă!

Pentru că urechea* deosebeşte
cuvintele aşa cum cerul gurii gustă
mâncarea.

Să alegem pentru noi ce este
drept, să cunoaştem între noi ce
este bine!

Pentru că Iov a zis: «Sunt
drept* şi Dumnezeu mi-a luat**
dreptul de judecată.

Să mint împotriva dreptului
meua? Ranab* mea este de nevin-
decat, deşi sunt fără vină».

Care om este ca Iov? El bea*
batjocura ca apa
şi se însoţeşte cu lucrători ai

nelegiuirii şi umblă cu oameni*
răi!

Pentru că a zis*: «Nu-i folo-
seşte omului dacă se desfătează în
Dumnezeu».

Deci ascultaţi-mă, voi, oameni
ai priceperiic: departe* de Dum-
nezeu răutatea şi de Cel Atot-
puternic nedreptatea!

Pentru că El va da* omului
după fapta sa; şi va face pe fieca-
re om să găsească toate după ca-
lea sa.

Da, cu adevărat, Dumnezeu
nu va lucra rău şi Cel Atotputer-
nic nu va strâmba* judecata.

Cine I-a încredinţat Lui pă-
mântul? Şi cine I-a supus întreaga
lume?

Dacă S-ar gândid numai la
Sine şi ar strânge la Sine duhul*
Său şi suflarea Sa,

orice făpturăe* ar pieri împreu-
nă şi omul s-ar întoarce în ţărână.

" Acum, dacă ai pricepere,

ascultă aceasta: Pleacă urechea
la glasul cuvintelor mele!

Va guverna* în adevăr cel
care urăşte dreptatea? Şi vei
condamna** tu pe Cel Întruto-
tuldrept?

Va zice cineva unui împărat:
«Belial*»? Sau căpeteniilor: «Răi-
lor»?

El nu părtineşte* pe căpete-
nii, nici nu priveşte pe cel bogat
mai mult decât pe cel sărac, pen-
tru că toţi sunt lucrarea** mâini-
lor Sale.

Într-o clipă ei mor; chiar la mie-
zul nopţii* poporul se cutremură şi
se duce şi cei puternici sunt luaţi
fără mână.

Pentru că ochii* Lui sunt asu-
pra căilor omului şi El îi vede toţi
paşii.

Nu* este nici întuneric, nici
umbră a morţii, unde să se as-
cundă lucrătorii nelegiuirii.

Pentru că El nu trebuie să pri-
vească mult* la om, ca să-l adu-
căf la judecată înaintea lui Dum-
nezeu.

El sfărâmă în bucăţi pe cei
puternici*, fără cercetare, şi aşa-
ză pe alţii în locul lor.

În adevăr, El le cunoaşte fap-
tele şi îi răstoarnă noaptea şi sunt
zdrobiţi.

Îi loveşte ca pe nişte oameni
răi, în văzul altora.

Pentru că s-au întors* de la
El şi n-au luat** seama la nici una
din căile Sale,

astfel că au făcut să ajungă la
El strigătul săracului*. Şi El aude
strigătul** celui întristat.

" Când dă El linişte, cine o
va tulburag? Şi când Îşi ascunde
El faţa, cine-L va privi? Şi aceas-
ta faţă de o naţiune sau faţă de un
om, deopotrivăh;

ca să nu stăpânească omul
neevlaviosi şi să nu fie o cursă*
pentru popor.
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Pentru că, a zis el lui Dumnezeu:
«Suport pedeapsa, nu voi
mai greşi*.

Ce nu văd, învaţă-mă; dacă am
făcut nedreptate, nu voi
mai face»?

" Va răsplăti El după gândul
tău, pentru că tu L-ai refuzat? Pen-
tru că tu alegi aşa, şi nu eu; spune
deci ce ştii!

Oamenii pricepuţi îmi vor
zice, şi un om înţelept care mă
aude:

«Iov a vorbit fără* cunoştinţă
şi cuvintele lui au fost fără in-
teligenţă.

Iov să fie încercat până la
capăt, pentru că a răspuns ca cei
nelegiuiţi,

pentru că adaugă răzvrătirea

la păcatul lui; bate din palme în-
tre noi şi îşi înmulţeşte cuvinte-
le împotriva lui Dumnezeu»�.

Din nou Elihu a răspuns şi
a zis:

�Gândeşti tu că este drept* să
zici aceasta: «Sunt eu mai drept
decât Dumnezeu»?

Pentru că ai întrebat: «Ce fo-
los* ar fi pentru Tine? Ce voi câş-
tiga, dacă voi fi curăţit de păca-
tul meu?b»

Îţi voi răspunde în cuvinte, ţie
şi tovarăşilor* tăi care sunt cu tine.

Uită-te* spre ceruri şi vezi! Şi
cercetează cerurilec**: sunt mai
sus decât tine!

Dacă păcătuieşti, ce faci îm-
potriva Lui? Şi dacă ţi se vor în-
mulţi răzvrătirile, ce-I* faci Lui?

Dacă eşti drept*, ce-I dai Lui?
Sau ce primeşte El din mâna ta?

Răutatea ta atinge un om ca
tine, şi dreptatea ta un fiu al
omului.

"  Din cauza mulţimii asu-
pririlor*, ei strigă; din cauza
braţului celor puternici, ei cheamă
ajutor.

Dar nici unul nu zice: «Unde*

este Dumnezeu, Creatorul meu, care
inspirăd cântări** de bucurie
noaptea,

care ne învaţă mai mult decât
pe animalele pământului şi ne fa-
ce mai înţelepţi* decât păsările ce-
rurilor?»

Ei strigă* acolo şi El nu răs-
punde, din cauza mândriei oa-
menilor răi.

Da, Dumnezeu nu va asculta*
deşertăciunea, nici nu va lua aminte
Cel Atotputernic la ea.

Deşi* zici că nu-L vezi, jude-
cata este înaintea Lui, deci aş-
teaptă-L**!
Şi acum, dacă mânia Sa nu l-a

cercetat*, nu-şi cunoaşte Iov ma-
rea lui aroganţă?

Pentru că Iov şi-a deschis*
gura în zadar şi a înmulţit cuvin-
te fără cunoştinţă�.
Şi Elihu a continuat şi a zis:
�Aşteaptă-mă puţin şi îţi voi

arăta că încă mai am cuvinte
pentru Dumnezeu.

Îmi voi aduce de departe cu-
noştinţa şi voi da dreptate Zidi-
torului meu.

Pentru că, în adevăr, cuvinte-
le mele nu vor fi mincinoase;
Cel desăvârşit în cunoştinţă este
cu tine.

Iată, Dumnezeu este puternic,
dar nu dispreţuieşte*; este puter-
nic** în tăria inimii.

El nu salvează viaţa celui rău,
dar face dreptate celor întristaţi.

El nu-Şi întoarce* ochii de la
cei drepţi, ci i-a aşezat pentru
totdeauna chiar cu** împăraţi pe
tron; şi ei sunt înălţaţi.
Şi dacă, legaţi în lanţuri*,

sunt prinşi în corzile întristării,
atunci le arată lucrarea lor şi

răzvrătirile lor, pentru că au lucrat
cu mândriee.
Şi le deschide* urechea spre

disciplină şi le porunceşte să se
întoarcă de la nelegiuire.
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*Dan. 9.7-14

*Cap. 35.16;
38.2.

*Cap. 27.2.

*Cap. 21.15;
34.9.

*Cap. 34.8.

*Gen. 15.5.
Ps. 8.3.
**Cap. 22.12

*Cap. 7.20.
Pr. 8.36.
Ier. 7.19.

*Cap. 22.2,3.
Ps. 16.2.
Pr. 9.12.
Rom. 11.35.

*Ex. 2.23.
Cap. 34.28.

*Cap. 21.14.
Is. 51.13.
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**Ps. 42.8;
77.6; 149.5.
Fap. 16.25.

*Ps. 94.12.

*Pr. 1.28.

*Cap. 27.9.
Pr. 15.29.
Is. 1.15.
Ier. 11.11.

*Cap. 9.11.
**Ps. 37.5,6.

*Ps. 89.32.

*Cap. 34.35.

*Ps. 22.24;
69.33; 102.17
**Cap. 9.4;
12.13,16;
37.23.
Ps. 99.4.

*Ps. 33.18;
34.15.
**Ps. 113.8.

*Ps. 107.10.

*Cap. 33.16;
33.23.
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a Sau �abatere�    b Sau �Ce aş fi câştigat eu dacă aş fi păcătuit?�    c Sau �norii�    d Lit. �dă�
e Sau �pentru că au devenit mari�
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Dacă ascultă şi-I slujesc, îşi vor
sfârşi* zilele în bunăstare
şi anii în desfătări.

Dar, dacă nu ascultă, vor pieri
de sabiea şi vor muri* fără cu-
noştinţă.

Dar cei neevlavioşib în inimă în-
grămădesc mânie*; nu strigă când
El îi leagă.

Sufletul lor moare în tinereţe*
şi viaţa lor este printre cei
necuraţic.

Pe cel întristat, El îl scapă
prin întristarea lui şi îi deschide
urechea în asuprire.

Chiar aşa te-ar fi scos şi pe
tine din gura nenorocirii, la loc
larg*, unde nu este strâmtorare, şi
grăsimead� ar fi fost din belşug în
hrana de pe masa ta.

Dar tu eşti plin de judecata
celui rău; judecata şi dreptatea
se ţin de tine.

Pentru că este mânie*, păzeş-
te-te ca nu cumva să fii luat de
pedeapsă; atunci o mare** răs-
cumpărare nu-ţi va folosi.

Va preţui El bogăţiile* tale?
Nu, nici aurul, nici toate resurse-
le puterii.

Nu dori noaptea, când popoa-
rele sunt luate din locul lor.

Păzeşte-te, nu te întoarce*
spre nelegiuire: pentru că aceasta
ai ales** mai degrabă decât în-
tristareae.

" Iată, Dumnezeu este înălţat
în puterea Sa; cine învaţă* pe al-
ţii ca El?

Cine I-a rânduit* calea Sa?
Şi cine** a zis: «Tu ai făcut ne-
dreptate»?

Adu-ţi aminte să glorifici* lu-
crarea Lui, pe care oamenii o lau-
dă în cântări.

Toţi oamenii o privesc; omul o
vede de departe.

Iată, Dumnezeu este mare şi

noi nu înţelegemf*. Nici numărul
anilor** Săi nu poate fi pătruns.

Pentru că El atrage picătu-
rile* de apă, ele se răspândesc în
ploaie** din aburul pe care-l for-
mează,

pe care cerurile* îl toarnă în
picuri din belşug peste omg.
Şi poate pricepe cineva răs-

pândirea norilor*, bubuitul cortu-
lui Său?

Iată, El întinde* lumina Sa în
jurul Lui şi acoperă adâncul măriih.

Pentru că prin acestea* judecă
El popoarele; El dă** de mân-
care din belşug.

Îşi acoperă mâinile cu fulge-
ruli şi îi porunceşte unde să lo-
veascăj.

Tunetul* lui vesteşte despre el,
chiar şi vitele îi anunţă venirea.

De aceea şi inima mea tremu-
ră şi sare din locul ei.

Ascultaţi atent vuietul* gla-
sului Său şi murmurul care iese
din gura Lui!

Îl trimitek sub toate cerurile,
şi fulgeruli Lui până la margini-
le* pământului.

După ell mugeşte un glas, tună
cu glasul măreţiei Sale; şi nu
opreşte fulgerele când se aude*
glasul Său.

Dumnezeu tună în chip mi-
nunat cu glasul Său, făcând lu-
cruri* mari, pe care noi nu le în-
ţelegem.

" Pentru că El zice zăpezii*:
«Cazi pe pământ!», tot aşa şi ploii
torenţiale, chiar şi revărsărilor de
ploaie ale puterii Sale.

El pecetluieşte mâna fiecărui
om, ca toţi oamenii să cunoască*
lucrarea Sam.
Şi fiarele intră* în culcuşuri-

le lor şi rămân în vizuinile lor.
Din cămara de la sud vine fur-

tuna şi din vânturile de la nord, frigul.

*Cap. 21.13.
Is. 1.19,20.

*Cap. 4.21.

*Rom. 2.5.

*Cap. 15.32;
22.16.
Ps. 55.23.

*Ps. 18.19;
31.8; 118.5.
**Ps. 23.5.
�Ps. 36.8.

*Iona 4.4.
**Ps. 49.7.

*Pr. 11.4.

*Ps. 66.18.
**Ev. 11.25.

*Is. 40.13,14.
Rom. 11.34.
1 Cor. 2.16.

*Cap. 34.13.
**Cap. 34.10

*Ps. 92.5.
Apoc. 15.3.
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*1 Cor. 13.12
**Ps. 90.2;
102.24,27.
Ev. 1.12.

*Cap. 37.11.
Ps. 147.8.
**Cap. 5.10;
37.6.

*Pr. 3.20.

*Cap. 37.11;
37.16.

*Cap. 37.3.

*Cap. 37.13;
38.23.
**Ps. 136.25.
Fap. 14.17.

*1 Împ. 18.41;
18.45.

*Ps. 29.3.

*Cap. 28.24;
38.13.

*Ps. 68.33.

*Cap. 5.9;
9.10; 36.26.
Apoc. 15.3.

*Ps. 147.16;
147.17.

*Ps. 109.27.

*Cap. 38.40.
Ps. 104.22.
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a Sau �suliţă�    b Sau �cei făţarnici�    c Lit. �cei dedaţi infamiei�    d Sau �masa ta ar fi fost liniştită şi plină
de grăsime�    e Sau �necazul�    f Sau �nu-L cunoaştem�    g Sau �peste mulţimea oamenilor�    h Sau �şi cu
rădăcinile mării Se acoperă�    i Lit. �lumina�    j Sau �şi îl descarcă împotriva potrivnicului�    k Sau �Îl
îndreaptă�    l Fulger    m Sau �ca toţi oamenii pe care i-a făcut să cunoască�
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Prin suflarea* lui Dumnezeu
se face gheaţa şi lăţimea apelor
se strânge.
Şi cu multă umezeală încarcă

norii* groşi; lumina Lui împrăştie
norula;
şi se întorc în orice parte prin

călăuzirea Sa, ca să facă* tot ce le
porunceşte El, pe faţa pământului
locuit,

fie că-i face să vină ca o nuia*,
fie pentru ţara** Sa, fie spre în-
durare�.

" Pleacă-ţi urechea la aceasta,
Iov, stai* liniştit şi deosebeşte
lucrările minunate ale lui Dum-
nezeu!
Ştii tu cum le-a aşezat Dum-

nezeu şi cum face să strălucească
fulgerul din norul Său?

Înţelegi* tu plutirea norilor
groşi, lucrările minunate ale Ce-
lui care este desăvârşit** în cu-
noştinţă?

Cum ţi se încălzesc hainele,
când dă odihnă pământului prin
vântul de sud?

Ai întins* tu cu El cerurile, tari
ca o oglindă turnată?

Învaţă-ne ce să-I spunem! Nu
ne putem ordona cuvintele din
cauza întunericului*.

I se va spune dacă voi vorbi?
Dacă cineva ar vorbi, hotărât că
ar fi înghiţit.
Şi acum nu se vede cum strălu-

ceşte lumina, ea este ascunsă în nori;
dar va trece vântul şi leb va curăţa.

De la nord vine aurorac; o mă-
reţie înfricoşătoare este în jurul lui
Dumnezeu!

Pe Cel Atotputernic nu-L pu-
tem ajunge*. El este măreţ în
putere**; şi în judecată şi în bel-
şug de dreptate, El nu întris-
teazăd.

De aceea oamenii se vor teme*
de El; El nu ia aminte la nici unul
din cei înţelepţi** cu inimae�.

! Şi DDDDDomnul a răspuns lui Iov
din vârtejul* de vânt şi a zis:

�Cine* este acesta care întu-
necă sfatul prin cuvinte** fără cu-
noştinţă?

Încinge-ţi acum coapsele* ca
un bărbat; şi Eu te voi întreba şi
tu Mă vei învăţa!

" Unde* erai tu când am în-
temeiat pământul? Spune, dacă
ai priceperef!

Cine i-a hotărât măsurile � dacă
ştii? Sau cine a întins sfoara peste
el?

Pe ce au fost aşezate temeliile
lui? Sau cine i-a pus piatra unghiu-
lară,

când stelele dimineţii cântau
împreunăg şi toţi* fiii lui Dum-
nezeu strigau de bucurie?
Şi cine* a închis marea cu uşi,

când a ţâşnit, ieşind din pântece,
când i-am făcut norul veş-

mânt, şi întunericul gros un scu-
tec pentru ea,

când i-am tras hotarul* Meu
şi i-am pus zăvor şi uşi
şi am zis: «Până aici să vii şi

nu mai departe; şi aici să se
oprească* valurile tale mândre»?

" În zilele tale ai poruncit* tu
dimineţii? Ai făcut zorile să-şi
cunoască locul lor,

ca să apuce capetele pămân-
tului şi cei răi* să fie scuturaţi de
pe el?

Elh se schimbă ca lutul unei
peceţi şi toate se aşază ca într-un
veşmânt;
şi lumina* le este oprită celor

răii şi braţul** ridicat este frânt.
" Ai pătruns tu până la iz-

voarele* mării? Şi ai umblat tu
prin ascunzişurile** adâncului?
Ţi s-au descoperit ţie porţile*

morţii? Sau ai văzut tu porţile
umbrei morţii?

A cuprins înţelegereaj ta lăţimi-
le pământului? Spune, dacă ştii toate.

 *Cap. 38.29;
38.30.
Ps. 147.17;
147.18.

*Cap. 36.27.

*Ps. 148.8.

*Ex. 9.18,23.
1 Sam. 12.18.
**Cap. 38.26.
�2 Sam. 21.10
1 Împ. 18.45.

*Ps. 111.2.

*Cap. 36.29.
**Cap. 36.4.

*Gen. 1.6.
Is. 44.24.
Zah. 12.1.

*Cap. 9.14.
Rom. 8.26.

*Cap. 11.7.
Rom. 11.33.
1 Tim. 6.16.
**Cap. 9.4;
36.5.

*Mt. 10.28.
**Mt. 11.25.
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*1 Împ. 19.11.
Naum 1.3.

*Cap. 34.35;
42.3.
**1 Tim. 1.7.

*Cap. 40.7.

*Ps. 104.5.
Pr. 8.29; 30.4.

*Cap. 1.6.

*Gen. 1.9.
Ps. 33.7;
104.9.
Pr. 8.29.
Ier. 5.22.

*Cap. 26.10.

*Ps. 89.9;
93.4.

*Ps. 74.16;
148.5.

*Cap. 34.25.
Ps. 104.35.

*Cap. 18.5.
**Num. 15.30
Ps. 10.15;
37.17.

*Pr. 8.24.
**Ps. 77.19.

*Ps. 9.13.
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a Sau �El împrăştie norul Său scânteietor�    b Cerurile    c Sau �lumina aurie� (în zona de nord era mult
aur)    d Sau �nu răspunde�    e Sau �nici unul care se socoteşte înţelept cu inima nu-L poate vedea�    f Lit.
�cunoşti priceperea�    g De veselie    h Pământul    i Noaptea era lumina lor     j Sau �privirea�
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" Unde este calea spre lo-
cuinţa luminii? Şi unde este lo-
cuinţa întunericului,

ca s-o iei spre hotarul lui şi să
poţi cunoaşte cărările spre casa lui?

Tu ştii, pentru că atunci erai
născut şi numărul zilelor tale este
mare!

" Ai intrat tu în vistieriile ză-
pezii şi ai văzut tu vistieriile
grindinei*,

pe care* le-am păstrat pentru
timpul necazului, pentru ziua
de luptă şi de război?

Pe ce cale se împarte lumina şi
se împrăştie vântul de răsărit peste
pământ?

Cine a croit* un făgaş pentru
şuvoaiele de apă şi o cale pentru
fulgerul tunetelor,

ca să-l facă să plouă pe un
pământ unde nu este nimeni, pes-
te pustiul unde nu este nici un om,

ca să sature* pustiul părăsit şi
să facă să răsară iarbă fragedă?

Are ploaia* tată? Sau cine a
născut picăturile de rouă?

Din al cui pântece iese ghea-
ţa? Sau cine naşte bruma* ce-
rurilor,

atunci când apele stau ascun-
se ca în piatră şi faţa adâncului se
leagă* împreună?

" Poţi tu să legi legăturile
Pleiadelora*? Sau să dezlegi frân-
ghiile Orionului?

Poţi tu să faci să iasă con-
stelaţiile la timpul lor? Sau să
călăuzeşti Ursa Mare cu fiii săi?
Ştii tu rânduielile* cerurilor?

Sau le hotărăşti tu stăpânirea a-
supra pământului?

Poţi tu să-ţi înalţi glasul către
norul gros, ca să te acopere şu-
voaiele de ape?

Poţi tu să trimiţi fulgerele, ca
să plece şi să-ţi zică: «Iată-ne»?

Cine* a pus înţelepciune în
rărunchi? Sau cine a dat pricepere
minţiib?

Cine numără norii cu înţelep-
ciune? Sau cine varsă burdufurile
cerurilor,

când ţărâna se întăreştec şi
bulgării se lipesc împreună?

" d Vânezi tu* prada pentru
leoaică? Sau potoleşti tu foa-
meae leilor tineri,

când stau culcaţi în vizuini sau
stau la pândă în desiş?

Cine-i dă corbului hrana*, când
puii săi strigă către Dumnezeu şi
rătăcesc din lipsă de hrană?

Cunoşti tu timpul când nasc
caprele sălbatice ale stâncii? Vezi
tu fătatul* cerboaicelor?

Numeri tu lunile pe care le
împlinesc? Sau cunoşti tu timpul
când fată?

Ele se pleacă, îşi fată puii şi
scapă de durerile lor.

Puii lor se întăresc, cresc în
câmp deschis; pleacă şi nu se
mai întorc la ele.

" Cine a lăsat liber măgarul*
sălbatic? Şi cine a desfăcut legă-
turile măgarului iute,

căruia i-am făcut pustiul casă*
şi şesul sărat locuinţă?

El râde de vuietul cetăţii şi nu
aude strigătele vizitiului.
Şirul munţilor este păşunea lui

şi caută orice verdeaţă.
" Se va învoi bivolul sălba-

ticf* să-ţi slujească de bunăvoie?
Sau va rămâne el peste noapte
la ieslea ta?

Poţi tu să legi la brazdă bivo-
lul sălbatic cu funia lui? Sau va
grăpa el văile în urma ta?

Te vei încrede tu în el pentru
că puterea lui este mare? Şi-i vei
lăsa lui munca ta?

Te vei încrede tu în el pentru
căratul seminţei tale şi va strân-
ge el grâul în aria ta?

" Aripa struţului bate vesel,
dar este ea ca vârful de aripă şi
ca penajul berzei?

Pentru că ea îşi lasă ouăle pe
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*Ps. 135.7.

*Ex. 9.18.
Ios. 10.11.
Is. 30.30.
Ezec. 13.11;
13.13.
Apoc. 16.21.

*Cap. 28.26.

*Ps. 104.13;
104.14;
107.35.

*Cap. 36.27.
Ps. 147.8.
Ier. 14.22.

*Ps. 147.16.

*Cap. 37.10.

*Cap. 9.9.
Amos 5.8.

*Ps. 148.6.
Ier. 31.35.

*Cap. 32.8.
Ps. 51.6.
Ecl. 2.26.
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*Ps. 104.21;
145.15.

*Ps. 147.9.
Mt. 6.26.
Lc. 12.24.

*Ps. 29.9.

*Cap. 6.5;
11.12.
Ps. 104.11.

*Cap. 24.5.
Ier. 2.24.
Osea 8.9.

*Num. 23.22.
Deut. 33.17.
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a Sau �Cloşca cu pui�    b Sau �inimii�    c Sau �când ţărâna curge ca într-o masă topită�    d În unele
traduceri, cap. 39 începe aici şi are 38 de versete    e Lit. �viaţa�    f Sau �zimbrul�, �unicornul�
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pământ şi le încălzeşte în ţărână
şi uită că piciorul le poate strivi

sau că fiara câmpului le poate călca.
Este aspră* cu puii ei, ca şi cum

n-ar fi ai ei; munca ei este
în zadar, fără să-i pese;

pentru că Dumnezeu a lipsit-o
de înţelepciune* şi n-a înzestrat-o
cu pricepere.

Când se ridică în înălţime, râde
de cal şi de călăreţul său.

" I-ai dat tu putere calului?
I-ai îmbrăcat tu grumazul cu o coa-
mă care fâlfâie?

Tu l-ai făcut să sară ca o lăcus-
tă? Nechezatul său măreţ este în-
fricoşător.

Scurmă în vale şi se bucură în
putere; iese* în întâmpinarea oş-
tirii înarmate.

Râde de frică şi nu se înspăi-
mântă, nici nu dă înapoi dinain-
tea sabiei.

Tolba cu săgeţi zăngăneşte pe
el, suliţa sclipitoare şi lancea.

Înghite pământul cu furie şi
mânie şi n-are astâmpăr la sune-
tul trâmbiţei.

La sunetul trâmbiţei el zice:
«Ha! ha!» şi de departe miroase
lupta, tunetul căpeteniilor şi stri-
gătul.

" Prin înţelepciunea ta zboară
şoimul şi îşi întinde aripile că-
tre sud?

La porunca ta se înalţă vultu-
rul şi îşi face cuibul* pe înălţime?

El locuieşte stânca şi-şi face
locuinţa pe vârful stâncii şi pe
întăritură.

De acolo caută prada; ochii săi
privesc în depărtare.
Şi puii săi sorb sânge; şi unde

sunt cei ucişi*, acolo este şi el�.
Şi DDDDDomnul a răspuns lui Iov

şi a zis:
�Cel care se ceartă* cu Cel

Atotputernic Îl va învăţa? Cel care
mustră pe Dumnezeu să răspun-
dă la aceasta!�

" Şi Iov a răspuns DDDDDomnului
şi a zis:

�Iată, eu nu sunt nimic*; ce
să-Ţi răspund? Îmi voi pune mâna
la gură!

Am vorbit o dată şi nu voi mai
răspunde; da, de două ori, dar nu
voi continua�.

" a Şi DDDDDomnul a răspuns* lui
Iov din vârtejul de vânt şi a zis:

�Încinge-ţi acum coapsele* ca
un bărbat. Eu** te voi întreba şi
tu Mă vei învăţa!

Vrei* tu deci să-Mi  desfiinţezi
judecata? Vrei să Mă condamni**,
ca să fii tu drept?

Ai tu un braţ ca Dumnezeu? Şi
poţi tu să tuni* cu un glas ca al Lui?

Împodobeşte-te acum cu* glo-
rie şi vrednicie; şi îmbracă-te cu
măreţie şi strălucire!

Revarsă-ţi valurile mâniei tale
şi priveşte pe oricine este mân-
dru şi coboară-l!

Priveşte pe oricine este mân-
dru*, smereşte-l şi calcă pe cei răi
pe locul lor.

Ascunde-i în ţărână împreună,
leagă-le feţele în întuneric!

Atunci şi Eu te voi lăudab că
dreapta ta te salvează.

" Uită-te acum la behemotulc

pe care l-am făcut cu tine: mă-
nâncă iarbă ca un bou.

Iată acum, puterea lui este în
coapsele lui şi tăria lui este în
muşchii pântecelui lui.

El îşi îndoaie coada ca un ce-
dru, tendoanele coapselor lui sunt
întreţesute.

Oasele lui sunt ţevi de aramă,
mădularele lui sunt ca nişte
drugi de fier.

El este cel mai de seamă al
căilor lui Dumnezeu: Cel care l-a
făcut i-a dat sabiad Sa.

Pentru că munţii îi dau hrană*,
acolo unde se joacă** toate fiare-
le câmpului.

Se culcă sub lotuşi, în ascun-
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zişul trestiei şi al mlaştinii.
Lotuşii îl acoperă cu umbra lor,

sălciile pârâului îl înconjoară.
Iată, râul se revarsă, el nu se

sperie; stă liniştit, chiar dacă Ior-
danul se aruncă în gura lui.

Poate fi prins din faţă, sau i se
va străpunge nasul în capcană?

Poţi tu să tragi afară levia-
tanula* cu o undiţă? Sau să-i apeşi
limba cu o funie?

Îi vei pune tu o papură în na-
sul lui şi-i vei străpunge falca cu
un cârlig?

Îţi va face el multe cereri? Sau
îţi va vorbi el dulce?

Va face el legământ cu tine? Îl
vei lua ca rob pentru totdeauna?

Te vei juca tu cu el ca şi cu
o pasăre? Sau îl vei lega tu pen-
tru fetele tale?

Vor face negoţ cu el cei care
se însoţesc? Îl vor împărţi ei între
negustori?

Îi vei umple pielea cu ţepuşe
şi capul cu cangea pescarilor?

Pune-ţi mâna pe el: vei ţine
minte lupta, nu vei mai face aşa.

b Iată, speranţa cu privire la el
este în zadar. Nu este doborât ci-
neva numai la vederea lui?

Nimeni nu este atât de în-
drăzneţ ca să-l întărâte. Deci cine
este cel care va sta înaintea Mea?

Cine Mi-a dat* întâi, ca să-i
plătesc înapoi? Tot ce este sub**
cer este al Meu!

Nu voi tăcea cu privire la mă-
dularele lui, nici la tăria puterii lui,
nici la frumuseţea întocmirii lui.

Cine poate dezveli faţa veş-
mântului său? Cine poate pătrun-
de între fălcile lui dublec?

Cine poate deschide uşile feţei
lui? De jur-împrejurul dinţilor lui
este groază.
Şirurile scuturilor lui sunt o

mândrie, închise împreună ca o
pecete strânsă.

Unul este atât de aproape de
celălalt, încât nici aerul nu poate
trece printre ele.

Sunt prinse fiecare de perechea
ei, sunt lipite împreună şi nu pot fi
despărţite.

Strănuturile lui fac să strălu-
cească lumina şi ochii lui sunt ca
genele* zorilor.

Din gura lui ies flăcări, sar
scântei de foc.

Din nările lui iese fum ca din-
tr-un vas în clocot şi ca dintr-un
cazan.

Suflarea lui aprinde cărbunii şi
o flacără iese din gura lui.

În grumazul lui locuieşte tă-
ria şi groaza joacă înaintea lui.

Straturile cărnii lui sunt strân-
se împreună, ca turnate pe el, nu
pot fi clintite.

Inima lui este tare ca o piatră;
da, tare ca piatra de moară de
dedesubt.

Când se ridică el, vitejii se
tem, îşi ies din fire de spaimă.

Când îl atingi cu sabia, ea nu-i
face nimic, nici suliţa, nici săgea-
ta, nici cangea.

El socoteşte fierul ca paiul;
arama ca lemnul putred.

Săgeatad nu-l face să fugă;
pietrele praştiei sunt prefăcute de
el în pleavă.

Buzduganele sunt socotite de el
ca pleavă, râde la mişcarea suliţei.

Părţile de dedesubt ale lui
sunt ca nişte cioburi ascuţite; el
întinde o grapă peste noroie.

Face să clocotească adâncul
ca o oală, face marea ca un vas de
unsoare!

El face să strălucească o căra-
re după el; adâncul pare cărunt.

Nimic* nu i se aseamănă pe pă-
mântf: este făcut să fie fără frică.

Priveşte la orice este înalt;
este împărat peste toate fiarele
mândreg*�.

*Ps. 104.26.
Is. 27.1.

*Rom. 11.35.
**Ex. 19.5.
Cap. 9.5.
Ps. 24.1.
1 Cor. 10.26;
10.28.
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! Şi Iov a răspuns DDDDDomnului şi
a zis:

�Ştiu că Tu poţi* face orice şi
că nici o hotărâre a Ta nu poate
fi împiedicată.

«Cine* este acela care, fără
cunoştinţă, Îmi întunecă sfatul?» De
aceea am rostit ce nu am înţeles,
lucruri prea minunate pentru mi-
ne**, pe care nu le cunoşteam.

«Ascultă, te rog, şi voi vorbi.
Te voi întreba*, şi tu Mă vei în-
văţa!»

Auzisem* de Tine, cu auzul
urechii, dar acum ochiul meu Te
vede.

De aceea mi-e scârbă* de mi-
ne şi mă pocăiesc în ţărână şi
cenuşă�.
Şi a fost, după ce i-a vorbit

DDDDDomnul cuvintele acestea lui Iov,
că DDDDDomnul a zis lui Elifaz din
Teman: �Mânia Mea s-a aprins
împotriva ta şi împotriva celor
doi prieteni ai tăi, pentru că n-aţi
vorbit drept despre Mine, ca ro-
bul Meu Iov. Şi acum luaţi-vă
şapte tauri* şi şapte berbeci şi
duceţi-vă** la robul Meu Iov şi
aduceţi o ardere-de-tot pentru
voi; şi Iov, robul Meu, se va ruga�
pentru voi, pentru că pe el îl
voi primia, ca nu cumva să vă fac
după nebunia voastră; pentru
că n-aţi vorbit drept despre Mi-
ne, ca robul Meu Iov�.
Şi Elifaz din Teman şi Bildad

din Şuah şi Ţofar din Naama s-au
dus şi au făcut cum le spusese
DDDDDomnul; şi DDDDDomnul a primit pe
Iov.
Şi DDDDDomnul a întors* captivi-

tatea lui Iov, când s-a rugat pen-
tru prietenii săi; şi DDDDDomnul a dat
lui Iov de două** ori mai mult
decât avusese înainte. Şi au venit
la el toţi fraţii* lui şi toate suro-
rile lui şi toţi cei care îl cunos-
cuseră mai înainte şi au mâncat
pâine cu el în casa lui; şi l-au com-
pătimit şi l-au mângâiat** pentru
tot răul pe care-l adusese DDDDDomnul
asupra lui; şi i-a dat fiecare câte
un chesitab şi fiecare câte un inel
de aur.
Şi DDDDDomnul a binecuvântat

mai mult sfârşitul* lui Iov decât
începutul lui; şi a avut paispre-
zece** mii de oi şi şase mii de
cămile şi o mie de perechi de
boi şi o mie de măgăriţe. Şi a avut
şapte* fii şi trei fiice. Şi a pus
numele celei dintâi Iemimac, şi
numele celei de-a doua, Cheţiad,
şi numele celei de-a treia, Che-
ren-Hapuce. Şi în toată ţara nu
se găseau femei aşa de frumoase
ca fiicele lui Iov; şi tatăl lor
le-a dat moştenire printre fraţii lor.
Şi Iov a trăit* după aceasta

o sută patruzeci de ani şi a vă-
zut pe fiii săi şi pe fiii fiilor săi,
patru generaţii. Şi Iov a murit
bătrân şi sătul* de zile.
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Răspunsul
lui Iov
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