
2   И ска зал Гос подь са та не: «От ку -
да ты при шёл?» И от ве чал са та на Гос-
по ду, и ска зал: «Я бродил по зем ле и 
обо шёл её вокруг». 

3   И ска зал Гос подь са та не: «Об ра -
тил ли ты вни ма ние своё на ра ба Мо -
е го Ио ва? Ибо нет та ко го, как он, 
на зем ле: че ловек не по роч ный, спра -
вед ли вый, бо го бо яз нен ный, уда ля -
ю щий ся от зла, он и до сих пор твёрд 
в сво ей не по роч но с ти, а ты настраи-
вал Ме ня про тив не го, что бы по гу -
бить его без вин но». 

4   И от ве чал са та на Гос по ду, и ска -
зал: «Ко жа за ко жу, а за жизнь1 свою 
че ло век от даст всё, что есть у не го! 

5   Но про ст ри ру ку Твою и кос нись 
ко с ти его и пло ти его, — бла го сло -
вит2 ли он Те бя?» 

6   И ска зал Гос подь са та не: «Вот, он 
в ру ке тво ей, толь ко ду шу1 его сбе ре -
ги». 

7   И ото шёл са та на от ли ца Гос под -
него, и по ра зил Ио ва лю той про ка -
зой от по дош вы но ги его по са мое 
те мя его. 

8   И взял он се бе че ре пок, что бы 
скоб лить се бя им, и сел на пе пел. 

9   И ска за ла ему же на его: «Ты всё 
ещё твёрд в не по роч но с ти сво ей? Бла -
 гослови2 Бо га и ум ри!» 

10   Но он молвил ей: «Ты го во ришь, 
как од на из бе зум ных. Не уже ли до б -
рое мы бу дем при ни мать от Бо га, а 
злое не примем?» Во всём этом не 
со гре шил Иов ус та ми сво и ми. 

 
Иов и его три друга 

 
11   И ус лы ша ли трое дру зей Ио ва 

о всех этих не сча с ть ях, по стиг ших 
его, и приш ли каж дый из сво е го ме -
с та: Ели фаз3 феманитянин, Вил дад4 
сав хе я нин и Со фар5 на ами тя нин. И 
договорились, что бы идти вме с те со -
страдать ему и уте шать его. 

12   И возвели они очи свои из да ли, 
и не уз на ли его... И воз вы си ли го лос 
свой, и за ры да ли, и ра зо драл каж -
дый одеж ду свою, и бро са ли пыль 
над го ло ва ми сво и ми к не бу. 

1078 ІОВ

2:4, 6(1) neh'-fesh – душа; початок, що дихає; жива істота;  
у перен. знач.: життя. 
2:5,9(2) baw-rak' – благословляти, бажати благословіння; 
тут: можливо, в підтексті сказаного є сарказм, глузування. 
2:11(3) el-ee-faz'— Єліфаз (Бог є сила його). 
2:11(4) bil-dad' — Вілдат (син суперечки). 
2:11(5) tso-far' — Софар (той, хто цвірінькає, веселить). 

2:4, 6(1) neh'-fesh – душа; дышащее начало; живое суще-
ство; в перен. знач.: жизнь. 
2:5,9(2) baw-rak' – благословлять, желать благословений; 
здесь: возможно, в подтексте сказанного есть сарказм, издёвка. 
2:11(3) el-ee-faz' — Елифаз (Бог есть сила его). 
2:11(4) bil-dad' — Вилдат (сын спора). 
2:11(5) tso-far' — Софар (чирикающий, веселящий). 

Розділ 2 

2  Іов.1:7. 
 
 
 
 
  
3  Вих.20:20; 

Іов.1:1,8; 27:5- 
6; 9:17; Пс.43:18. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4  Іов.1:10. 
 
 
 
 
5  Іов.1:11; 

19:20; Мт.6:13. 
 
 
 
6  Іов.1:12; 

2Кор.12:7. 
 
 
 
7  Вих.9:9; 

Пов.28:27,35; 
Іов.7:5; Іс.1:6. 

 
 

 
8  Іов.42:6; 

Єзд.4:3; Єр.6:26; 
Єзк.27:30; Іон. 
3:6; Мт.11:21. 

 
9  Вих.22:27; 

3Цар.21:10,13; 
Іов.1:5; 3:1; 19:17 

 
 
10 Іов.1:21-22; 

Пс.38:2; Екк. 
2:24; 7:14; Як. 
1:12,22; 5:10-11. 

 
 
 
 
 
 
 
11 Бут.25:2-3; 

36:11; 1Хр.1:32, 
36; Іов.6:19; 
16:4; 32:2; 42:11; 
Єр.49:7; Авд. 
1:9; Рим.12:15. 

 
 
 
 
  
12  І.Нав.7:6; 

Неєм.9:1; Іов. 
1:20; Пл.Єр.2:10; 
Єзк.27:30. 

2   I сказав Господь сатані: «Звідки 
ти прийшов?» І відповів сатана Гос -
подові, та сказав: «Я бродив по зем -
лі та обійшов її навколо». 

3   I сказав Господь сатані: «Чи 
звернув ти увагу свою на раба Мого 
Іова? Бо немає такого, як він, на 
землі: чоловік непорочний, спра ве -
дливий, богобоязливий, який від да -
ля ється від зла, він і досі твердий у 
сво їй непорочності, а ти підбурю -
вав Ме не проти нього, щоб погубити 
його без винно». 

4   I відповів сатана Господові, та ска -
зав: «Шкіра за шкіру, а за життя1 своє 
людина віддасть усе, що вона має! 

5   Але простягни руку Твою і тор -
кнись кі åстки його й плоті його, — 
чи бла гословить2 він Тебе?» 

6   I сказав Господь сатані: «Ось, він 
у руці твоїй, тільки душу1 його збе -
режи». 

7   I відійшов сатана від лиця Гос -
поднього, та вразив Іова лютою про -
казою від підошви ноги його до са -
мого ті åм’я його. 

8   І взяв він собі черепок, щоб 
шкребти себе ним, і сів на попіл. 

9   I сказала йому дружина його: 
«Ти все ще твердий у непорочно сті 
своїй? Благослови2 Бога й помри!» 

10   Але він мовив їй: «Ти го во риш, 
як одна з божевільних. Невже до бре 
ми прийматимемо від Бога, а зле не 
при ймемо?» У всьому цьо му не згрі -
шив Іов устами своїми. 

 
Iов і його три друга 

 
11   I почули троє друзів Іова про 

всі ті нещастя, що спіткали його, і 
прийшли кожен зі свого місця: Єлі -
фаз3 феманитянин, Вілдад4 сав хе -
янин та Софар5 на ами тянин. I до -
мо вилися, щоб іти разом співчу ва -
ти йо му та втішати його. 

12   I звели вони очі свої здалека, і 
не впізнали його... I піднесли голос 
свій, і заридали, і роздер кожен одяг 
свій, і кидали пил над го ловами сво -
їми до неба. 


