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Іов

(Іова, 1–42)

ІзІз
      Біблії      Біблії

На землі Уц проживав один чоловік на 
ім’я Іов. Він був богобоязливий, правед-
ний і виконував Божі заповіді. 
Бог благословив Іова. У нього було деся-
теро дітей: семеро синів і три доньки. 
І був дуже багатий, найбагатший 
з усіх людей Сходу. Він мав також 
7000 овець, 3000 верблюдів, 500 пар 
волів і 500 ослиць.

Одного разу сатана сказав Богові: 
«У Іова є все, чого можна тільки заба-
жати. Гадаєш, він залишиться вірним, 
якщо Ти позбавиш його багатства?» 
Тоді Бог дозволив сатані забрати в 
Іова майно, але водночас заборонив 
посягати на його життя.
Прибіг до Іова гонець і повідомив: 
«Розбійники вкрали всю худобу й 
ослів з пасовища, а твоїх слуг убили. 
Тільки мені вдалося врятуватися».
Поки той розповідав, то до Іова при-
йшов другий гонець: «Вогонь зійшов 
із неба і знищив овець твоїх і слуг. 
Я один врятувався».
Згодом прибув інший гонець: «Халдеї 
заволоділи твоїми верблюдами й уби-
ли твоїх слуг».
Потім з’явився ще один гонець. 
Він також приніс Іову погану звістку: 

«Твої сини й дочки влаштували бен-
кет. Раптом зчинилася буря, дім зава-
лився і всі твої діти загинули».
Тоді Іов підвівся, роздер свій верхній 
одяг, обстриг голову, припав до землі, 
уклонився Богові й мовив: «У мене 
нічого не було, коли я народився, і в 
мене нічого не буде, коли я помирати-
му. (Нагим вийшов я з материнської 
утроби, нагим і повернусь туди.) 
Господь дав, Господь і взяв. Нехай Ім’я 
Господнє буде благословенне!» 
Іов не відвернувся від Бога.
І знову сатана постав перед Богом і 
сказав: «Іов не буде богобоязливим, 
якщо ти забереш у нього здоров’я!» 
Тоді Бог дозволив йому забрати в  Іова 
здоров’я, але водночас заборонив за-
зіхати на його життя. Тіло Іова вкри-
лося проказою з голови до ніг. Дру-
жина сказала йому: «Іще тримаєшся 
твоєї досконалості? Прокляни Бога й 
умри!». Іов відповів їй: «Приймали ми 
добро від Бога, а лиха не приймати?» 
І не згрішив Іов  своїми устами. 
Троє друзів почули про всі нещас-
тя, що спіткали Іова, і прийшли його 
втішити. І побачивши його, не впізна-
ли. Сім днів та сім ночей вони сиділи, 
співчували і мовчали поруч з ним.



Тоді Іов заговорив. Він прокляв день, 
коли народився. Якби він помер, то йому 
не довелося б зазнавати стільки мук.
Друзі вважали, що Іов був сам винен у 
своєму нещасті.
Вони казали: «Бог справедливий. Він 
не дасть страждати безневинним». 
Вони спонукали Іова покаятися у своїх 
гріхах і просити пробачення, аби Бог 
зглянувся над ним. Але Іов не визна-
вав жодної своєї провини. Він спере-
чався з Богом і звинувачував Його. 
Він жадав справедливості, а також 
того, аби Бог визнав його невинність.
Насувалася буря. Бог звернувся до 
Іова й відповів на його звинувачення.
Він напоумив Іова: «Де ти був, коли 
Я сотворив землю? – запитав Він. 
− Чи знаєш ти, звідки береться сніг? 
Чи можеш ти викликати блискав-
ку? Хто може встояти передо 
Мною?» Бог показав йому, що 
Він створив усе, і Він оберігає 
створений Ним світ. 
Тоді Іов збагнув Божу велич. 
Він править світом мудро і до-
брозичливо, навіть якщо люди-
на Іов не завжди може визнати 
Божу благодать.
Іов віддав себе в Божі руки. 
Він приніс Богові жертву й 
помолився за своїх друзів. І Бог 
дарував Іову вдвічі більше, 

ніж у нього було досі: 
овець, верблюдів, волів та 
ослиць. І народилося у ньо-
го десятеро дітей: семеро 
синів і три дочки. 
Іов сягнув віку 140 років.



Собака Моллі є також членом нашої сім’ї.

Раніше ми жили у Гердеку. Потім мій тато влаштувався 
на роботу у м. Пфальці, і там ми проживали впродовж 
одного року. У липні 2022 року ми переїхали сюди, до 
Верля, бо тато знайшов тут іншу роботу. На щастя, 
наші прабабуся, бабуся та дідусь мешкають зовсім 
поруч з нами. Тато й дідусь служать священниками у 
церкві, а мама є вчителькою недільної школи. Уроки 
недільної школи у нас відбуваються спільно з дітьми 
громади Вікед.

Ми проживаємо в селі неподалік Верля. Тут дуже 
спокійно і є чимало селянських 
садиб. Ми, діти, їздимо автобусом 
до школи в сусіднє село.

 На фото, перед нашою церквою, 
ви бачите мене й мою сім’ю. 
Мене звати Ной, мені дев’ять 
років, моєму братові Ааронові 
сім років. Моя мама Тетяна 
дбає про нас, дітей, і має намір 
незабаром повернутися до 
своєї роботи продавцем. 
Мій тато Моріс − помічник 
директора в компанії 
у м. Дортмунді.
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У мене СДУГ (синдром дефіциту уваги і 
гіперактивності), тому мені потрібен спеціальний 
педагог, аби допомогти організувати навчальний 
день. Через СДУГ мені складно зосереджуватися, і я 
непосидючий. Мені хочеться багато рухатися, але під 
час уроків це неможливо. І все ж я вже краще пораюся 

зі своєю хворобою, у мене з’явилися друзі у новій школі.

Удень я люблю розважатися, приміром, з Аароном у 
футбольному клубі. Ми – великі фанати Борусії Дортмунд!

У бабусі й дідуся є кури, 
ми їх годуємо і збираємо 
яйця.

Зведення нашого нового будинку ще не завер-
шене. Нам з Аароном подобається спостерігати 
за роботою екскаваторників. І ми з нетерпінням 
чекаємо, коли, врешті, буде облаштований наш 
сад, аби там грати у футбол.

В і д с к а н у й

Відкрийте для себе
місце, де на земній

кулі живе Ной.
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1. Утіха

На картинках зображені ситуації, коли діти сумують.
Напишіть під кожною картинкою, що можна зробити, аби 
втішити дитину.

Страждання НаНа
        дозвіллі!дозвіллі!



2. Порахувати овець

3. Загадка

Іов мав 7000 овець. Скільки овець ви бачите тут? 

Що може нас втішити, коли нам дуже сумно?

Зіставте літери, аби дізнатися про це.

Відповіді подавати російською мовою
Відповідь: 2) 13 овець; Бог всегда со мной

 СО МНОЙ.

Е Г Д С А Г O В Б

В і д с к а н у й !

Відскануй QR-Code
і знайди античну ляльку



СТРАЖДАННЯ АНІ 

Потім він зрозумів, що Аня їде і не може нікого з класу 
взяти з собою. Це дійсно непроста ситуація.
Пані Вінтер втішала Аню. «Напевно, усе буде не так 
погано. Ти обов’язково дуже швидко знайдеш в іншому 
класі нових друзів». Ані не вірилося. Вона чхнула і ви-
смаркалася вшосте.
У Пола виникла гарна ідея: «Знаєш що, скажи нам свою 
нову адресу, і ми будемо тобі писати. Аж поки ти не 
знайдеш нових друзів! І навіть довше. Скільки захочеш! 
І ти не будеш самотня».
«Гарна ідея», − зазначила пані Вінтер. Даніель скорчив 
гримасу, і Аня засміялася.

Анжеліка Метель,
з книги: Leselöwen-Schulklassengeschichten,

видавництво «Loewe, Біндбах», – 2017.

Від учорашнього дня Аня неабияк страждає. Тому їй 
не до сміху. Вона навіть не посміхається, коли Даніель 
смішить її. Щоразу, коли пані Вінтер відвертається, то 
Даніель кривляється. Усі в класі сміються, окрім Ані. 
Після третьої спроби Даніель здався і голосно й чітко 
промовив: «Аня захворіла!» Цього разу ніхто не засмі-
явся. Усі звернули увагу на Аню. Пані Вінтер, класна 
керівниця, здивувалася: «Чому це Аня захворіла?» 
Даніелю не довелося відповідати на це питання. Адже 
пані Вінтер сама побачила, що з Анею щось не так. 
Аня заплакала. Спочатку по її щоках текли сльози, 
потім вона почала схлипувати і сильно розплакалася. 
«Аня, що з тобою?» – стурбовано запитала пані Він-
тер. Даніель зробив саме те, що Ані було потрібно: він 
приніс упаковку паперових серветок. Аня схлипувала, 
висмаркувалася і витирала з обличчя сльози. Їй зна-
добилося щонайменше п’ять серветок, перш ніж вона 
перестала плакати.
Потім клас довідався, що Аня переїжджає з бать-
ками до іншого міста. Батько знайшов там роботу. 
Про це Аня дізналася тільки вчора ввечері.
«Це дуже далеко! − говорила вона, ковтаючи 
сльози. − Дуже далеко! Нам потрібно їхати п’ять 
годин швидкісним поїздом! І я там нікого не 
знаю! А мені доведеться йти в іншу школу та в 
інший клас, і в мене зовсім не буде друзів!»
«Але ж у тебе є ми!» − вигукнув Даніель. 

Історія   Історія   
    для читання    для читання
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