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5   Рефаїми1 тремтять під водами, 
та всі, хто живе у них. 

6   Шеол2 оголений перед Ним, і по -
кривала не ма Аваддону. 

7   Він розпростер північ над поро -
жнечею, Землю на нічому повісив. 

8   У хмарах Своїх Він збирає води, 
і хмара не розпадається під ними. 

9   Він поставив престол Свій, роз -
простерши над ним Свою хмару. 

10   Межею Він зазначив повер хні 
вод, кінець світла з тьмою. 

11   Опори небес здригаються, жа -
ха ючись від Його грозових розка тів. 

12   Силою Своєю Він приборкує 
мо ре, а розумом Своїм уражає Ра -
хава3. 

13   Дух Його — небес при краса, і 
вті каючого змія Його рука скрутила. 

14   Ось, це тільки частки путі* Йо -
го, бо ми чули лише слабке шепо ті åн -
ня словаD про Нього! А грім мо гут -
но сті Його хто зрозумі åти може?» 

 
Iов промовляє про свою праведність 

 27   I продовжував Іов натхнен -
ну промову свою, та сказав: 

2   «Живий Бог, Який позбавив ме -
не суду, і Всемогутній, Який душу 
мою засмутив, 

3   і до тих пір, поки ди хан ня моє   
в мені, і дух Божий у ні åздрях мо -   
їх, 

4   не скажуть неправди уста мої, і 
язик мій омани не вимовить! 

5   Я далекий від того, щоб визна -
ти вас справедливими! Доки я не 
помру, не відступлю від непорочно -
сті своєї, 

6   на свою праведність я поклада -
юся міцно, і не опущу її, не гань би -
ти ме мене серце моє по всі дні мої!  

7   Ворог мій буде, як нечести вець, 
і хто повстає проти ме не, — він не -
мов лиході åй! 

8   Бо яка ж то надія безбожному, 
коли ві åзьме, коли вивергне Бог ду -
шу його?  

9   Чи почує Бог волання його, ко -
ли прийде біда на нього? 

5   Ре фа и мы1 дрожат под во да ми, и 
все жи ву щие в них. 

6   Шеол2 об на жён перед Ним, и по -
кры ва ла нет Авад до ну. 

7   Он рас про с тёр се вер над пу с то -
той, Зем лю ни на чём по ве сил. 

8   В об ла ках Сво их Он собирает во -
ды, и об ла ко не рас се да ет ся под ни ми. 

9   Он по ста вил пре стол Свой, рас -
про с тёрши над ним Своё об ла ко. 

10   Предел Он обозначил по верх -
ности во д, конец све та со тьмою. 

11   Опоры не бес содрогаются, ужа -
саясь от Его гро зовых раскатов. 

12   Си лою Сво ей Он укрощает мо -
ре, а ра зу мом Сво им сокруша ет Ра -
ха ва3. 

13   Ду х Его — небес прекраса, и бег -
лого змея Его ру  ка скрутила. 

14   Вот, это только ча с ти пу ти* Его, 
ибо мы слышали лишь слабый шё -
пот словаD о Нём! А гром мо гу ще ст ва 
Его кто ура зу меть мо жет?» 

 
Иов говорит о своей праведности 

 27   И про дол жал Иов вдохновен -
ную речь свою, и ска зал: 

2   «Жив Бог, ли шив ший ме ня су -
да, и Всемогущий, душу мою огор -
чив ший, 

3   и до тех пор, пока во мне ды ха -
ние моё, и дух Бо жий в но з д рях мо -
их, 

4   не ска жут не прав ды ус та мои, и 
язык мой не про из не сёт лжи! 

5   Я да лёк от то го, что бы вас при -
знать спра вед ли вы ми! Пока я не ум -
ру, не отс туп лю от сво ей не по роч но -
с ти, 

6   на свою праведность я полага-
юсь креп ко, и не опущу её, не уко -
рит ме ня серд це моё во все дни мои! 

7   Враг мой бу дет, как не че с ти вец, 
и вос ста ю щий против ме ня, — он 
словно зло дей! 

8   Ибо ка кая на деж да безбожному, 
ког да возьмёт, ког да ис торг нет Бог 
ду шу его? 

9   Ус лы шит ли Бог вопль его, ког -
да при дёт на не го бе да? 

ІОВ

26:5(1) raw-faw' – рефаїми; тут: духи мертвих. 
26:6(2) sheh-ole' – шеол (царство померлих); безодня. 
26:12(3) rah'-hab – Рахав; зухвалість, гординя, зарозумілість. 

26:5(1) raw-faw' –  рефаим; здесь: духи мёртвых. 
26:6(2) sheh-ole' – шеол (царство умерших); преисподняя. 
26:12(3) rah'-hab – Рахав; дерзость, гордыня, высокомерие. 
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