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Chapter 1 
1ανθρωποσ τισ ην εν χωρα τη αυσιτιδι ω ονοµα ιωβ και ην ο ανθρωποσ εκεινοσ αληθινοσ αµεµπτοσ δ
ικαιοσ θεοσεβησ απεχοµενοσ απο παντοσ πονηρου πραγµατοσ2εγενοντο δε αυτω υιοι επτα και θυγατ
ερεσ τρεισ3και ην τα κτηνη αυτου προβατα επτακισχιλια καµηλοι τρισχιλιαι ζευγη βοων πεντακοσια
 ονοι θηλειαι νοµαδεσ πεντακοσιαι και υπηρεσια πολλη σφοδρα και εργα µεγαλα ην αυτω επι τησ γη
σ και ην ο ανθρωποσ εκεινοσ ευγενησ των αφ′ ηλιου ανατολων4συµπορευοµενοι δε οι υιοι αυτου προ
σ αλληλουσ εποιουσαν ποτον καθ′ εκαστην ηµεραν συµπαραλαµβανοντεσ αµα και τασ τρεισ αδελφ
ασ αυτων εσθιειν και πινειν µετ′ αυτων5και ωσ αν συνετελεσθησαν αι ηµεραι του ποτου απεστελλεν ι
ωβ και εκαθαριζεν αυτουσ ανισταµενοσ το πρωι και προσεφερεν περι αυτων θυσιασ κατα τον αριθµο
ν αυτων και µοσχον ενα περι αµαρτιασ περι των ψυχων αυτων ελεγεν γαρ ιωβ µηποτε οι υιοι µου εν τ
η διανοια αυτων κακα ενενοησαν προσ θεον ουτωσ ουν εποιει ιωβ πασασ τασ ηµερασ6και ωσ εγενετο
 η ηµερα αυτη και ιδου ηλθον οι αγγελοι του θεου παραστηναι ενωπιον του κυριου και ο διαβολοσ η
λθεν µετ′ αυτων7και ειπεν ο κυριοσ τω διαβολω ποθεν παραγεγονασ και αποκριθεισ ο διαβολοσ τω κυ
ριω ειπεν περιελθων την γην και εµπεριπατησασ την υπ′ ουρανον παρειµι8και ειπεν αυτω ο κυριοσ πρ
οσεσχεσ τη διανοια σου κατα του παιδοσ µου ιωβ οτι ουκ εστιν κατ′ αυτον των επι τησ γησ ανθρωπο
σ αµεµπτοσ αληθινοσ θεοσεβησ απεχοµενοσ απο παντοσ πονηρου πραγµατοσ9απεκριθη δε ο διαβολο
σ και ειπεν εναντιον του κυριου µη δωρεαν σεβεται ιωβ τον θεον10ου συ περιεφραξασ τα εξω αυτου κ
αι τα εσω τησ οικιασ αυτου και τα εξω παντων των οντων αυτω κυκλω τα εργα των χειρων αυτου ευλ
ογησασ και τα κτηνη αυτου πολλα εποιησασ επι τησ γησ11αλλα αποστειλον την χειρα σου και αψαι 
παντων ων εχει ει µην εισ προσωπον σε ευλογησει12τοτε ειπεν ο κυριοσ τω διαβολω ιδου παντα οσα ε
στιν αυτω διδωµι εν τη χειρι σου αλλα αυτου µη αψη και εξηλθεν ο διαβολοσ παρα του κυριου13και 
ην ωσ η ηµερα αυτη οι υιοι ιωβ και αι θυγατερεσ αυτου επινον οινον εν τη οικια του αδελφου αυτων 
του πρεσβυτερου14και ιδου αγγελοσ ηλθεν προσ ιωβ και ειπεν αυτω τα ζευγη των βοων ηροτρια και αι
 θηλειαι ονοι εβοσκοντο εχοµεναι αυτων15και ελθοντεσ οι αιχµαλωτευοντεσ ηχµαλωτευσαν αυτασ κ
αι τουσ παιδασ απεκτειναν εν µαχαιραισ σωθεισ δε εγω µονοσ ηλθον του απαγγειλαι σοι16ετι τουτου 
λαλουντοσ ηλθεν ετεροσ αγγελοσ και ειπεν προσ ιωβ πυρ επεσεν εκ του ουρανου και κατεκαυσεν τα 
προβατα και τουσ ποιµενασ κατεφαγεν οµοιωσ και σωθεισ εγω µονοσ ηλθον του απαγγειλαι σοι17ετι τ
ουτου λαλουντοσ ηλθεν ετεροσ αγγελοσ και ειπεν προσ ιωβ οι ιππεισ εποιησαν ηµιν κεφαλασ τρεισ κ
αι εκυκλωσαν τασ καµηλουσ και ηχµαλωτευσαν αυτασ και τουσ παιδασ απεκτειναν εν µαχαιραισ ε
σωθην δε εγω µονοσ και ηλθον του απαγγειλαι σοι18ετι τουτου λαλουντοσ αλλοσ αγγελοσ ερχεται λεγ
ων τω ιωβ των υιων σου και των θυγατερων σου εσθιοντων και πινοντων παρα τω αδελφω αυτων τω π
ρεσβυτερω19εξαιφνησ πνευµα µεγα επηλθεν εκ τησ ερηµου και ηψατο των τεσσαρων γωνιων τησ οικι
ασ και επεσεν η οικια επι τα παιδια σου και ετελευτησαν εσωθην δε εγω µονοσ και ηλθον του απαγγει
λαι σοι20ουτωσ αναστασ ιωβ διερρηξεν τα ιµατια αυτου και εκειρατο την κοµην τησ κεφαλησ αυτου 
και πεσων χαµαι προσεκυνησεν και ειπεν21αυτοσ γυµνοσ εξηλθον εκ κοιλιασ µητροσ µου γυµνοσ και
 απελευσοµαι εκει ο κυριοσ εδωκεν ο κυριοσ αφειλατο ωσ τω κυριω εδοξεν ουτωσ και εγενετο ειη το ο
νοµα κυριου ευλογηµενον22εν τουτοισ πασιν τοισ συµβεβηκοσιν αυτω ουδεν ηµαρτεν ιωβ εναντιον τ
ου κυριου και ουκ εδωκεν αφροσυνην τω θεω  
 
Chapter 2 
1εγενετο δε ωσ η ηµερα αυτη και ηλθον οι αγγελοι του θεου παραστηναι εναντι κυριου και ο διαβολο
σ ηλθεν εν µεσω αυτων παραστηναι εναντιον του κυριου2και ειπεν ο κυριοσ τω διαβολω ποθεν συ ερ
χη τοτε ειπεν ο διαβολοσ ενωπιον του κυριου διαπορευθεισ την υπ′ ουρανον και εµπεριπατησασ την 
συµπασαν παρειµι3ειπεν δε ο κυριοσ προσ τον διαβολον προσεσχεσ ουν τω θεραποντι µου ιωβ οτι ου
κ εστιν κατ′ αυτον των επι τησ γησ ανθρωποσ ακακοσ αληθινοσ αµεµπτοσ θεοσεβησ απεχοµενοσ απ
ο παντοσ κακου ετι δε εχεται ακακιασ συ δε ειπασ τα υπαρχοντα αυτου δια κενησ απολεσαι4υπολαβ
ων δε ο διαβολοσ ειπεν τω κυριω δερµα υπερ δερµατοσ οσα υπαρχει ανθρωπω υπερ τησ ψυχησ αυτου
 εκτεισει5ου µην δε αλλα αποστειλασ την χειρα σου αψαι των οστων αυτου και των σαρκων αυτου ει 
µην εισ προσωπον σε ευλογησει6ειπεν δε ο κυριοσ τω διαβολω ιδου παραδιδωµι σοι αυτον µονον την 
ψυχην αυτου διαφυλαξον7εξηλθεν δε ο διαβολοσ απο του κυριου και επαισεν τον ιωβ ελκει πονηρω α
πο ποδων εωσ κεφαλησ8και ελαβεν οστρακον ινα τον ιχωρα ξυη και εκαθητο επι τησ κοπριασ εξω τη
σ πολεωσ9χρονου δε πολλου προβεβηκοτοσ ειπεν αυτω η γυνη αυτου µεχρι τινοσ καρτερησεισ λεγων9

ιδου αναµενω χρονον ετι µικρον προσδεχοµενοσ την ελπιδα τησ σωτηριασ µου9ιδου γαρ ηφανισται σ



ου το µνηµοσυνον απο τησ γησ υιοι και θυγατερεσ εµησ κοιλιασ ωδινεσ και πονοι ουσ εισ το κενον ε
κοπιασα µετα µοχθων9συ τε αυτοσ εν σαπρια σκωληκων καθησαι διανυκτερευων αιθριοσ9καγω πλαν
ητισ και λατρισ τοπον εκ τοπου περιερχοµενη και οικιαν εξ οικιασ προσδεχοµενη τον ηλιον ποτε δυσ
εται ινα αναπαυσωµαι των µοχθων και των οδυνων αι µε νυν συνεχουσιν9αλλα ειπον τι ρηµα εισ κυρ
ιον και τελευτα10ο δε εµβλεψασ ειπεν αυτη ωσπερ µια των αφρονων γυναικων ελαλησασ ει τα αγαθα 
εδεξαµεθα εκ χειροσ κυριου τα κακα ουχ υποισοµεν εν πασιν τουτοισ τοισ συµβεβηκοσιν αυτω ουδε
ν ηµαρτεν ιωβ τοισ χειλεσιν εναντιον του θεου11ακουσαντεσ δε οι τρεισ φιλοι αυτου τα κακα παντα τ
α επελθοντα αυτω παρεγενοντο εκαστοσ εκ τησ ιδιασ χωρασ προσ αυτον ελιφασ ο θαιµανων βασιλευ
σ βαλδαδ ο σαυχαιων τυραννοσ σωφαρ ο µιναιων βασιλευσ και παρεγενοντο προσ αυτον οµοθυµαδο
ν του παρακαλεσαι και επισκεψασθαι αυτον12ιδοντεσ δε αυτον πορρωθεν ουκ επεγνωσαν και βοησαν
τεσ φωνη µεγαλη εκλαυσαν ρηξαντεσ εκαστοσ την εαυτου στολην και καταπασαµενοι γην13παρεκαθ
ισαν αυτω επτα ηµερασ και επτα νυκτασ και ουδεισ αυτων ελαλησεν εωρων γαρ την πληγην δεινην ο
υσαν και µεγαλην σφοδρα  
 
Chapter 3 
1µετα τουτο ηνοιξεν ιωβ το στοµα αυτου2και κατηρασατο την ηµεραν αυτου λεγων3απολοιτο η ηµερ
α εν η εγεννηθην και η νυξ εν η ειπαν ιδου αρσεν4η ηµερα εκεινη ειη σκοτοσ και µη αναζητησαι αυτ
ην ο κυριοσ ανωθεν µηδε ελθοι εισ αυτην φεγγοσ5εκλαβοι δε αυτην σκοτοσ και σκια θανατου επελθοι
 επ′ αυτην γνοφοσ6καταραθειη η ηµερα και η νυξ εκεινη απενεγκαιτο αυτην σκοτοσ µη ειη εισ ηµερα
σ ενιαυτου µηδε αριθµηθειη εισ ηµερασ µηνων7αλλα η νυξ εκεινη ειη οδυνη και µη ελθοι επ′ αυτην ε
υφροσυνη µηδε χαρµονη8αλλα καταρασαιτο αυτην ο καταρωµενοσ την ηµεραν εκεινην ο µελλων το 
µεγα κητοσ χειρωσασθαι9σκοτωθειη τα αστρα τησ νυκτοσ εκεινησ υποµειναι και εισ φωτισµον µη ελ
θοι και µη ιδοι εωσφορον ανατελλοντα10οτι ου συνεκλεισεν πυλασ γαστροσ µητροσ µου απηλλαξεν γ
αρ αν πονον απο οφθαλµων µου11δια τι γαρ εν κοιλια ουκ ετελευτησα εκ γαστροσ δε εξηλθον και ουκ 
ευθυσ απωλοµην12ινα τι δε συνηντησαν µοι γονατα ινα τι δε µαστουσ εθηλασα13νυν αν κοιµηθεισ ησ
υχασα υπνωσασ δε ανεπαυσαµην14µετα βασιλεων βουλευτων γησ οι ηγαυριωντο επι ξιφεσιν15η µετα 
αρχοντων ων πολυσ ο χρυσοσ οι επλησαν τουσ οικουσ αυτων αργυριου16η ωσπερ εκτρωµα εκπορευο
µενον εκ µητρασ µητροσ η ωσπερ νηπιοι οι ουκ ειδον φωσ17εκει ασεβεισ εξεκαυσαν θυµον οργησ εκει
 ανεπαυσαντο κατακοποι τω σωµατι18οµοθυµαδον δε οι αιωνιοι ουκ ηκουσαν φωνην φορολογου19µικ
ροσ και µεγασ εκει εστιν και θεραπων ου δεδοικωσ τον κυριον αυτου20ινα τι γαρ δεδοται τοισ εν πικρι
α φωσ ζωη δε ταισ εν οδυναισ ψυχαισ21οι οµειρονται του θανατου και ου τυγχανουσιν ανορυσσοντε
σ ωσπερ θησαυρουσ22περιχαρεισ δε εγενοντο εαν κατατυχωσιν23θανατοσ ανδρι αναπαυµα συνεκλεισ
εν γαρ ο θεοσ κατ′ αυτου24προ γαρ των σιτων µου στεναγµοσ µοι ηκει δακρυω δε εγω συνεχοµενοσ φο
βω25φοβοσ γαρ ον εφροντισα ηλθεν µοι και ον εδεδοικειν συνηντησεν µοι26ουτε ειρηνευσα ουτε ησυχ
ασα ουτε ανεπαυσαµην ηλθεν δε µοι οργη  
 
Chapter 4 
1υπολαβων δε ελιφασ ο θαιµανιτησ λεγει2µη πολλακισ σοι λελαληται εν κοπω ισχυν δε ρηµατων σου 
τισ υποισει3ει γαρ συ ενουθετησασ πολλουσ και χειρασ ασθενουσ παρεκαλεσασ4ασθενουντασ τε εξα
νεστησασ ρηµασιν γονασιν τε αδυνατουσιν θαρσοσ περιεθηκασ5νυν δε ηκει επι σε πονοσ και ηψατο 
σου συ δε εσπουδασασ6ποτερον ουχ ο φοβοσ σου εστιν εν αφροσυνη και η ελπισ σου και η ακακια τη
σ οδου σου7µνησθητι ουν τισ καθαροσ ων απωλετο η ποτε αληθινοι ολορριζοι απωλοντο8καθ′ ον τρο
πον ειδον τουσ αροτριωντασ τα ατοπα οι δε σπειροντεσ αυτα οδυνασ θεριουσιν εαυτοισ9απο προστα
γµατοσ κυριου απολουνται απο δε πνευµατοσ οργησ αυτου αφανισθησονται10σθενοσ λεοντοσ φωνη δ
ε λεαινησ γαυριαµα δε δρακοντων εσβεσθη11µυρµηκολεων ωλετο παρα το µη εχειν βοραν σκυµνοι δε 
λεοντων ελιπον αλληλουσ12ει δε τι ρηµα αληθινον εγεγονει εν λογοισ σου ουθεν αν σοι τουτων κακον
 απηντησεν ποτερον ου δεξεται µου το ουσ εξαισια παρ′ αυτου13φοβοι δε και ηχω νυκτερινη επιπιπτω
ν φοβοσ επ′ ανθρωπουσ14φρικη δε µοι συνηντησεν και τροµοσ και µεγαλωσ µου τα οστα συνεσεισεν15

και πνευµα επι προσωπον µου επηλθεν εφριξαν δε µου τριχεσ και σαρκεσ16ανεστην και ουκ επεγνων ε
ιδον και ουκ ην µορφη προ οφθαλµων µου αλλ′ η αυραν και φωνην ηκουον17τι γαρ µη καθαροσ εσται 
βροτοσ εναντιον κυριου η απο των εργων αυτου αµεµπτοσ ανηρ18ει κατα παιδων αυτου ου πιστευει κ
ατα δε αγγελων αυτου σκολιον τι επενοησεν19τουσ δε κατοικουντασ οικιασ πηλινασ εξ ων και αυτοι 
εκ του αυτου πηλου εσµεν επαισεν αυτουσ σητοσ τροπον20και απο πρωιθεν εωσ εσπερασ ουκετι εισιν
 παρα το µη δυνασθαι αυτουσ εαυτοισ βοηθησαι απωλοντο21ενεφυσησεν γαρ αυτοισ και εξηρανθησ
αν απωλοντο παρα το µη εχειν αυτουσ σοφιαν  
 
Chapter 5 
1επικαλεσαι δε ει τισ σοι υπακουσεται η ει τινα αγγελων αγιων οψη2και γαρ αφρονα αναιρει οργη πεπ



λανηµενον δε θανατοι ζηλοσ3εγω δε εωρακα αφρονασ ριζαν βαλλοντασ αλλ′ ευθεωσ εβρωθη αυτων 
η διαιτα4πορρω γενοιντο οι υιοι αυτων απο σωτηριασ κολαβρισθειησαν δε επι θυραισ ησσονων και ο
υκ εσται ο εξαιρουµενοσ5α γαρ εκεινοι συνηγαγον δικαιοι εδονται αυτοι δε εκ κακων ουκ εξαιρετοι ε
σονται εκσιφωνισθειη αυτων η ισχυσ6ου γαρ µη εξελθη εκ τησ γησ κοποσ ουδε εξ ορεων αναβλαστησ
ει πονοσ7αλλα ανθρωποσ γενναται κοπω νεοσσοι δε γυποσ τα υψηλα πετονται8ου µην δε αλλα εγω δε
ηθησοµαι κυριου κυριον δε τον παντων δεσποτην επικαλεσοµαι9τον ποιουντα µεγαλα και ανεξιχνιασ
τα ενδοξα τε και εξαισια ων ουκ εστιν αριθµοσ10τον διδοντα υετον επι την γην αποστελλοντα υδωρ επ
ι την υπ′ ουρανον11τον ποιουντα ταπεινουσ εισ υψοσ και απολωλοτασ εξεγειροντα12διαλλασσοντα β
ουλασ πανουργων και ου µη ποιησουσιν αι χειρεσ αυτων αληθεσ13ο καταλαµβανων σοφουσ εν τη φρ
ονησει βουλην δε πολυπλοκων εξεστησεν14ηµερασ συναντησεται αυτοισ σκοτοσ το δε µεσηµβρινον 
ψηλαφησαισαν ισα νυκτι15απολοιντο δε εν πολεµω αδυνατοσ δε εξελθοι εκ χειροσ δυναστου16ειη δε 
αδυνατω ελπισ αδικου δε στοµα εµφραχθειη17µακαριοσ δε ανθρωποσ ον ηλεγξεν ο κυριοσ νουθετηµα
 δε παντοκρατοροσ µη απαναινου18αυτοσ γαρ αλγειν ποιει και παλιν αποκαθιστησιν επαισεν και αι χ
ειρεσ αυτου ιασαντο19εξακισ εξ αναγκων σε εξελειται εν δε τω εβδοµω ου µη αψηται σου κακον20εν λ
ιµω ρυσεται σε εκ θανατου εν πολεµω δε εκ χειροσ σιδηρου λυσει σε21απο µαστιγοσ γλωσσησ σε κρυ
ψει και ου µη φοβηθησ απο κακων ερχοµενων22αδικων και ανοµων καταγελαση απο δε θηριων αγριω
ν ου µη φοβηθησ23θηρεσ γαρ αγριοι ειρηνευσουσιν σοι24ειτα γνωση οτι ειρηνευσει σου ο οικοσ η δε δι
αιτα τησ σκηνησ σου ου µη αµαρτη25γνωση δε οτι πολυ το σπερµα σου τα δε τεκνα σου εσται ωσπερ 
το παµβοτανον του αγρου26ελευση δε εν ταφω ωσπερ σιτοσ ωριµοσ κατα καιρον θεριζοµενοσ η ωσπερ
 θιµωνια αλωνοσ καθ′ ωραν συγκοµισθεισα27ιδου ταυτα ουτωσ εξιχνιασαµεν ταυτα εστιν α ακηκοαµ
εν συ δε γνωθι σεαυτω ει τι επραξασ  
 
Chapter 6 
1υπολαβων δε ιωβ λεγει2ει γαρ τισ ιστων στησαι µου την οργην τασ δε οδυνασ µου αραι εν ζυγω οµοθ
υµαδον3και δη αµµου παραλιασ βαρυτερα εσται αλλ′ ωσ εοικεν τα ρηµατα µου εστιν φαυλα4βελη γα
ρ κυριου εν τω σωµατι µου εστιν ων ο θυµοσ αυτων εκπινει µου το αιµα οταν αρξωµαι λαλειν κεντου
σι µε5τι γαρ µη δια κενησ κεκραξεται ονοσ αγριοσ αλλ′ η τα σιτα ζητων ει δε και ρηξει φωνην βουσ ε
πι φατνησ εχων τα βρωµατα6ει βρωθησεται αρτοσ ανευ αλοσ ει δε και εστιν γευµα εν ρηµασιν κενοισ
7ου δυναται γαρ παυσασθαι µου η ψυχη βροµον γαρ ορω τα σιτα µου ωσπερ οσµην λεοντοσ8ει γαρ δω
η και ελθοι µου η αιτησισ και την ελπιδα µου δωη ο κυριοσ9αρξαµενοσ ο κυριοσ τρωσατω µε εισ τελ
οσ δε µη µε ανελετω10ειη δε µου πολισ ταφοσ εφ′ ησ επι τειχεων ηλλοµην επ′ αυτησ ου µη φεισωµαι ο
υ γαρ εψευσαµην ρηµατα αγια θεου µου11τισ γαρ µου η ισχυσ οτι υποµενω η τισ µου ο χρονοσ οτι αν
εχεται µου η ψυχη12µη ισχυσ λιθων η ισχυσ µου η αι σαρκεσ µου εισιν χαλκειαι13η ουκ επ′ αυτω επε
ποιθειν βοηθεια δε απ′ εµου απεστιν14απειπατο µε ελεοσ επισκοπη δε κυριου υπερειδεν µε15ου προσειδ
ον µε οι εγγυτατοι µου ωσπερ χειµαρρουσ εκλειπων η ωσπερ κυµα παρηλθον µε16οιτινεσ µε διευλαβο
υντο νυν επιπεπτωκασιν µοι ωσπερ χιων η κρυσταλλοσ πεπηγωσ17καθωσ τακεισα θερµησ γενοµενησ 
ουκ επεγνωσθη οπερ ην18ουτωσ καγω κατελειφθην υπο παντων απωλοµην δε και εξοικοσ εγενοµην19ιδ
ετε οδουσ θαιµανων ατραπουσ σαβων οι διορωντεσ20και αισχυνην οφειλησουσιν οι επι πολεσιν και χ
ρηµασιν πεποιθοτεσ21αταρ δε και υµεισ επεβητε µοι ανελεηµονωσ ωστε ιδοντεσ το εµον τραυµα φοβη
θητε22τι γαρ µη τι υµασ ητησα η τησ παρ′ υµων ισχυοσ επιδεοµαι23ωστε σωσαι µε εξ εχθρων η εκ χειρ
οσ δυναστων ρυσασθαι µε24διδαξατε µε εγω δε κωφευσω ει τι πεπλανηµαι φρασατε µοι25αλλ′ ωσ εοικε
ν φαυλα αληθινου ρηµατα ου γαρ παρ′ υµων ισχυν αιτουµαι26ουδε ο ελεγχοσ υµων ρηµασιν µε παυσε
ι ουδε γαρ υµων φθεγµα ρηµατοσ ανεξοµαι27πλην οτι επ′ ορφανω επιπιπτετε εναλλεσθε δε επι φιλω υµ
ων28νυνι δε εισβλεψασ εισ προσωπα υµων ου ψευσοµαι29καθισατε δη και µη ειη αδικον και παλιν τω 
δικαιω συνερχεσθε30ου γαρ εστιν εν γλωσση µου αδικον η ο λαρυγξ µου ουχι συνεσιν µελετα  
 
Chapter 7 
1ποτερον ουχι πειρατηριον εστιν ο βιοσ ανθρωπου επι τησ γησ και ωσπερ µισθιου αυθηµερινου η ζωη
 αυτου2η ωσπερ θεραπων δεδοικωσ τον κυριον αυτου και τετευχωσ σκιασ η ωσπερ µισθωτοσ αναµεν
ων τον µισθον αυτου3ουτωσ καγω υπεµεινα µηνασ κενουσ νυκτεσ δε οδυνων δεδοµεναι µοι εισιν4εαν 
κοιµηθω λεγω ποτε ηµερα ωσ δ′ αν αναστω παλιν ποτε εσπερα πληρησ δε γινοµαι οδυνων απο εσπερα
σ εωσ πρωι5φυρεται δε µου το σωµα εν σαπρια σκωληκων τηκω δε βωλακασ γησ απο ιχωροσ ξυων6ο δ
ε βιοσ µου εστιν ελαφροτεροσ λαλιασ απολωλεν δε εν κενη ελπιδι7µνησθητι ουν οτι πνευµα µου η ζω
η και ουκετι επανελευσεται ο οφθαλµοσ µου ιδειν αγαθον8ου περιβλεψεται µε οφθαλµοσ ορωντοσ µε 
οι οφθαλµοι σου εν εµοι και ουκετι ειµι9ωσπερ νεφοσ αποκαθαρθεν απ′ ουρανου εαν γαρ ανθρωποσ κ
αταβη εισ αδην ουκετι µη αναβη10ουδ′ ου µη επιστρεψη ετι εισ τον ιδιον οικον ουδε µη επιγνω αυτον 
ετι ο τοποσ αυτου11αταρ ουν ουδε εγω φεισοµαι τω στοµατι µου λαλησω εν αναγκη ων ανοιξω πικρια
ν ψυχησ µου συνεχοµενοσ12ποτερον θαλασσα ειµι η δρακων οτι κατεταξασ επ′ εµε φυλακην13ειπα οτι



 παρακαλεσει µε η κλινη µου ανοισω δε προσ εµαυτον ιδια λογον τη κοιτη µου14εκφοβεισ µε ενυπνιοι
σ και εν οραµασιν µε καταπλησσεισ15απαλλαξεισ απο πνευµατοσ µου την ψυχην µου απο δε θανατο
υ τα οστα µου16ου γαρ εισ τον αιωνα ζησοµαι ινα µακροθυµησω αποστα απ′ εµου κενοσ γαρ µου ο βι
οσ17τι γαρ εστιν ανθρωποσ οτι εµεγαλυνασ αυτον η οτι προσεχεισ τον νουν εισ αυτον18η επισκοπην α
υτου ποιηση εωσ το πρωι και εισ αναπαυσιν αυτον κρινεισ19εωσ τινοσ ουκ εασ µε ουδε προι+η µε εω
σ αν καταπιω τον πτυελον µου εν οδυνη20ει εγω ηµαρτον τι δυναµαι σοι πραξαι ο επισταµενοσ τον νο
υν των ανθρωπων δια τι εθου µε κατεντευκτην σου ειµι δε επι σοι φορτιον21και δια τι ουκ εποιησω τη
σ ανοµιασ µου ληθην και καθαρισµον τησ αµαρτιασ µου νυνι δε εισ γην απελευσοµαι ορθριζων δε ο
υκετι ειµι  
 
Chapter 8 
1υπολαβων δε βαλδαδ ο σαυχιτησ λεγει2µεχρι τινοσ λαλησεισ ταυτα πνευµα πολυρηµον του στοµατο
σ σου3µη ο κυριοσ αδικησει κρινων η ο τα παντα ποιησασ ταραξει το δικαιον4ει οι υιοι σου ηµαρτον 
εναντιον αυτου απεστειλεν εν χειρι ανοµιασ αυτων5συ δε ορθριζε προσ κυριον παντοκρατορα δεοµεν
οσ6ει καθαροσ ει και αληθινοσ δεησεωσ επακουσεται σου αποκαταστησει δε σοι διαιταν δικαιοσυνη
σ7εσται ουν τα µεν πρωτα σου ολιγα τα δε εσχατα σου αµυθητα8επερωτησον γαρ γενεαν πρωτην εξιχν
ιασον δε κατα γενοσ πατερων9χθιζοι γαρ εσµεν και ουκ οιδαµεν σκια γαρ εστιν ηµων επι τησ γησ ο βι
οσ10η ουχ ουτοι σε διδαξουσιν και αναγγελουσιν και εκ καρδιασ εξαξουσιν ρηµατα11µη θαλλει παπυ
ροσ ανευ υδατοσ η υψωθησεται βουτοµον ανευ ποτου12ετι ον επι ριζησ και ου µη θερισθη προ του πι
ειν πασα βοτανη ουχι ξηραινεται13ουτωσ τοινυν εσται τα εσχατα παντων των επιλανθανοµενων του 
κυριου ελπισ γαρ ασεβουσ απολειται14αοικητοσ γαρ αυτου εσται ο οικοσ αραχνη δε αυτου αποβησετ
αι η σκηνη15εαν υπερειση την οικιαν αυτου ου µη στη επιλαβοµενου δε αυτου ου µη υποµεινη16υγρο
σ γαρ εστιν υπο ηλιου και εκ σαπριασ αυτου ο ραδαµνοσ αυτου εξελευσεται17επι συναγωγην λιθων κ
οιµαται εν δε µεσω χαλικων ζησεται18εαν καταπιη ο τοποσ ψευσεται αυτον ουχ εορακασ τοιαυτα19οτ
ι καταστροφη ασεβουσ τοιαυτη εκ δε γησ αλλον αναβλαστησει20ο γαρ κυριοσ ου µη αποποιησηται το
ν ακακον παν δε δωρον ασεβουσ ου δεξεται21αληθινων δε στοµα εµπλησει γελωτοσ τα δε χειλη αυτων
 εξοµολογησεωσ22οι δε εχθροι αυτων ενδυσονται αισχυνην διαιτα δε ασεβουσ ουκ εσται  
 
Chapter 9 
1υπολαβων δε ιωβ λεγει2επ′ αληθειασ οιδα οτι ουτωσ εστιν πωσ γαρ εσται δικαιοσ βροτοσ παρα κυριω
3εαν γαρ βουληται κριθηναι αυτω ου µη υπακουση αυτω ινα µη αντειπη προσ ενα λογον αυτου εκ χι
λιων4σοφοσ γαρ εστιν διανοια κραταιοσ τε και µεγασ τισ σκληροσ γενοµενοσ εναντιον αυτου υπεµειν
εν5ο παλαιων ορη και ουκ οιδασιν ο καταστρεφων αυτα οργη6ο σειων την υπ′ ουρανον εκ θεµελιων οι
 δε στυλοι αυτησ σαλευονται7ο λεγων τω ηλιω και ουκ ανατελλει κατα δε αστρων κατασφραγιζει8ο τ
ανυσασ τον ουρανον µονοσ και περιπατων ωσ επ′ εδαφουσ επι θαλασσησ9ο ποιων πλειαδα και εσπερ
ον και αρκτουρον και ταµιεια νοτου10ο ποιων µεγαλα και ανεξιχνιαστα ενδοξα τε και εξαισια ων ουκ
 εστιν αριθµοσ11εαν υπερβη µε ου µη ιδω και εαν παρελθη µε ουδ′ ωσ εγνων12εαν απαλλαξη τισ αποσ
τρεψει η τισ ερει αυτω τι εποιησασ13αυτοσ γαρ απεστραπται οργην υπ′ αυτου εκαµφθησαν κητη τα υπ
′ ουρανον14εαν δε µου υπακουσηται η διακρινει τα ρηµατα µου15εαν τε γαρ ω δικαιοσ ουκ εισακουσε
ται µου του κριµατοσ αυτου δεηθησοµαι16εαν τε καλεσω και υπακουση ου πιστευω οτι εισακηκοεν µ
ου17µη γνοφω µε εκτριψη πολλα δε µου τα συντριµµατα πεποιηκεν δια κενησ18ουκ εα γαρ µε αναπνευ
σαι ενεπλησεν δε µε πικριασ19οτι µεν γαρ ισχυι κρατει τισ ουν κριµατι αυτου αντιστησεται20εαν γαρ 
ω δικαιοσ το στοµα µου ασεβησει εαν τε ω αµεµπτοσ σκολιοσ αποβησοµαι21ειτε γαρ ησεβησα ουκ οι
δα τη ψυχη πλην οτι αφαιρειται µου η ζωη22διο ειπον µεγαν και δυναστην απολλυει οργη23οτι φαυλοι 
εν θανατω εξαισιω αλλα δικαιοι καταγελωνται24παραδεδονται γαρ εισ χειρασ ασεβουσ προσωπα κρι
των αυτησ συγκαλυπτει ει δε µη αυτοσ τισ εστιν25ο δε βιοσ µου εστιν ελαφροτεροσ δροµεωσ απεδρασ
αν και ουκ ειδοσαν26η και εστιν ναυσιν ιχνοσ οδου η αετου πετοµενου ζητουντοσ βοραν27εαν τε γαρ 
ειπω επιλησοµαι λαλων συγκυψασ τω προσωπω στεναξω28σειοµαι πασιν τοισ µελεσιν οιδα γαρ οτι ου
κ αθωον µε εασεισ29επειδη δε ειµι ασεβησ δια τι ουκ απεθανον30εαν γαρ απολουσωµαι χιονι και αποκ
αθαρωµαι χερσιν καθαραισ31ικανωσ εν ρυπω µε εβαψασ εβδελυξατο δε µε η στολη32ου γαρ ει ανθρω
ποσ κατ′ εµε ω αντικρινουµαι ινα ελθωµεν οµοθυµαδον εισ κρισιν33ειθε ην ο µεσιτησ ηµων και ελεγχ
ων και διακουων ανα µεσον αµφοτερων34απαλλαξατω απ′ εµου την ραβδον ο δε φοβοσ αυτου µη µε σ
τροβειτω35και ου µη φοβηθω αλλα λαλησω ου γαρ ουτω συνεπισταµαι  
 
Chapter 10 
1καµνων τη ψυχη µου στενων επαφησω επ′ αυτον τα ρηµατα µου λαλησω πικρια ψυχησ µου συνεχοµ
ενοσ2και ερω προσ κυριον µη µε ασεβειν διδασκε και δια τι µε ουτωσ εκρινασ3η καλον σοι εαν αδικη
σω οτι απειπω εργα χειρων σου βουλη δε ασεβων προσεσχεσ4η ωσπερ βροτοσ ορα καθορασ η καθωσ 



ορα ανθρωποσ βλεψη5η ο βιοσ σου ανθρωπινοσ εστιν η τα ετη σου ανδροσ6οτι ανεζητησασ την ανοµ
ιαν µου και τασ αµαρτιασ µου εξιχνιασασ7οιδασ γαρ οτι ουκ ησεβησα αλλα τισ εστιν ο εκ των χειρω
ν σου εξαιρουµενοσ8αι χειρεσ σου επλασαν µε και εποιησαν µε µετα ταυτα µεταβαλων µε επαισασ9µ
νησθητι οτι πηλον µε επλασασ εισ δε γην µε παλιν αποστρεφεισ10η ουχ ωσπερ γαλα µε ηµελξασ ετυρ
ωσασ δε µε ισα τυρω11δερµα και κρεασ µε ενεδυσασ οστεοισ δε και νευροισ µε ενειρασ12ζωην δε και ε
λεοσ εθου παρ′ εµοι η δε επισκοπη σου εφυλαξεν µου το πνευµα13ταυτα εχων εν σεαυτω οιδα οτι παντ
α δυνασαι αδυνατει δε σοι ουθεν14εαν τε γαρ αµαρτω φυλασσεισ µε απο δε ανοµιασ ουκ αθωον µε πε
ποιηκασ15εαν τε γαρ ασεβησ ω οιµµοι εαν τε ω δικαιοσ ου δυναµαι ανακυψαι πληρησ γαρ ατιµιασ ει
µι16αγρευοµαι γαρ ωσπερ λεων εισ σφαγην παλιν δε µεταβαλων δεινωσ µε ολεκεισ17επανακαινιζων επ′
 εµε την ετασιν µου οργη δε µεγαλη µοι εχρησω επηγαγεσ δε επ′ εµε πειρατηρια18ινα τι ουν εκ κοιλιασ
 µε εξηγαγεσ και ουκ απεθανον οφθαλµοσ δε µε ουκ ειδεν19και ωσπερ ουκ ων εγενοµην δια τι γαρ εκ γ
αστροσ εισ µνηµα ουκ απηλλαγην20η ουκ ολιγοσ εστιν ο χρονοσ του βιου µου εασον µε αναπαυσασθ
αι µικρον21προ του µε πορευθηναι οθεν ουκ αναστρεψω εισ γην σκοτεινην και γνοφεραν22εισ γην σκο
τουσ αιωνιου ου ουκ εστιν φεγγοσ ουδε οραν ζωην βροτων  
 
Chapter 11 
1υπολαβων δε σωφαρ ο µιναιοσ λεγει2ο τα πολλα λεγων και αντακουσεται η και ο ευλαλοσ οιεται ειν
αι δικαιοσ ευλογηµενοσ γεννητοσ γυναικοσ ολιγοβιοσ3µη πολυσ εν ρηµασιν γινου ου γαρ εστιν ο αντ
ικρινοµενοσ σοι4µη γαρ λεγε οτι καθαροσ ειµι τοισ εργοισ και αµεµπτοσ εναντιον αυτου5αλλα πωσ α
ν ο κυριοσ λαλησαι προσ σε και ανοιξει χειλη αυτου µετα σου6ειτα αναγγελει σοι δυναµιν σοφιασ οτ
ι διπλουσ εσται των κατα σε και τοτε γνωση οτι αξια σοι απεβη απο κυριου ων ηµαρτηκασ7η ιχνοσ κ
υριου ευρησεισ η εισ τα εσχατα αφικου α εποιησεν ο παντοκρατωρ8υψηλοσ ο ουρανοσ και τι ποιησει
σ βαθυτερα δε των εν αδου τι οιδασ9η µακροτερα µετρου γησ η ευρουσ θαλασσησ10εαν δε καταστρεψ
η τα παντα τισ ερει αυτω τι εποιησασ11αυτοσ γαρ οιδεν εργα ανοµων ιδων δε ατοπα ου παροψεται12αν
θρωποσ δε αλλωσ νηχεται λογοισ βροτοσ δε γεννητοσ γυναικοσ ισα ονω ερηµιτη13ει γαρ συ καθαραν 
εθου την καρδιαν σου υπτιαζεισ δε χειρασ προσ αυτον14ει ανοµον τι εστιν εν χερσιν σου πορρω ποιη
σον αυτο απο σου αδικια δε εν διαιτη σου µη αυλισθητω15ουτωσ γαρ αναλαµψει σου το προσωπον ω
σπερ υδωρ καθαρον εκδυση δε ρυπον και ου µη φοβηθησ16και τον κοπον επιληση ωσπερ κυµα παρελθ
ον και ου πτοηθηση17η δε ευχη σου ωσπερ εωσφοροσ εκ δε µεσηµβριασ ανατελει σοι ζωη18πεποιθωσ τ
ε εση οτι εστιν σοι ελπισ εκ δε µεριµνησ και φροντιδοσ αναφανειται σοι ειρηνη19ησυχασεισ γαρ και ο
υκ εσται ο πολεµων σε µεταβαλοµενοι δε πολλοι σου δεηθησονται20σωτηρια δε αυτουσ απολειψει η γ
αρ ελπισ αυτων απωλεια οφθαλµοι δε ασεβων τακησονται  
 
Chapter 12 
1υπολαβων δε ιωβ λεγει2ειτα υµεισ εστε ανθρωποι η µεθ′ υµων τελευτησει σοφια3καµοι µεν καρδια κα
θ′ υµασ εστιν4δικαιοσ γαρ ανηρ και αµεµπτοσ εγενηθη εισ χλευασµα5εισ χρονον γαρ τακτον ητοιµασ
το πεσειν υπο αλλουσ οικουσ τε αυτου εκπορθεισθαι υπο ανοµων6ου µην δε αλλα µηδεισ πεποιθετω π
ονηροσ ων αθωοσ εσεσθαι οσοι παροργιζουσιν τον κυριον ωσ ουχι και ετασισ αυτων εσται7αλλα δη 
επερωτησον τετραποδα εαν σοι ειπωσιν πετεινα δε ουρανου εαν σοι απαγγειλωσιν8εκδιηγησαι δε γη ε
αν σοι φραση και εξηγησονται σοι οι ιχθυεσ τησ θαλασσησ9τισ ουκ εγνω εν πασι τουτοισ οτι χειρ κυ
ριου εποιησεν ταυτα10ει µη εν χειρι αυτου ψυχη παντων των ζωντων και πνευµα παντοσ ανθρωπου11

ουσ µεν γαρ ρηµατα διακρινει λαρυγξ δε σιτα γευεται12εν πολλω χρονω σοφια εν δε πολλω βιω επιστη
µη13παρ′ αυτω σοφια και δυναµισ αυτω βουλη και συνεσισ14εαν καταβαλη τισ οικοδοµησει εαν κλει
ση κατα ανθρωπων τισ ανοιξει15εαν κωλυση το ωδωρ ξηρανει την γην εαν δε επαφη απωλεσεν αυτην 
καταστρεψασ16παρ′ αυτω κρατοσ και ισχυσ αυτω επιστηµη και συνεσισ17διαγων βουλευτασ αιχµαλ
ωτουσ κριτασ δε γησ εξεστησεν18καθιζανων βασιλεισ επι θρονουσ και περιεδησεν ζωνη οσφυασ αυτ
ων19εξαποστελλων ιερεισ αιχµαλωτουσ δυναστασ δε γησ κατεστρεψεν20διαλλασσων χειλη πιστων συ
νεσιν δε πρεσβυτερων εγνω21εκχεων ατιµιαν επ′ αρχοντασ ταπεινουσ δε ιασατο22ανακαλυπτων βαθεα
 εκ σκοτουσ εξηγαγεν δε εισ φωσ σκιαν θανατου23πλανων εθνη και απολλυων αυτα καταστρωννυων ε
θνη και καθοδηγων αυτα24διαλλασσων καρδιασ αρχοντων γησ επλανησεν δε αυτουσ οδω η ουκ ηδει
σαν25ψηλαφησαισαν σκοτοσ και µη φωσ πλανηθειησαν δε ωσπερ ο µεθυων  
 
Chapter 13 
1ιδου ταυτα εωρακεν µου ο οφθαλµοσ και ακηκοεν µου το ουσ2και οιδα οσα και υµεισ επιστασθε και 
ουκ ασυνετωτεροσ ειµι υµων3ου µην δε αλλ′ εγω προσ κυριον λαλησω ελεγξω δε εναντιον αυτου εαν 
βουληται4υµεισ δε εστε ιατροι αδικοι και ιαται κακων παντεσ5ειη δε υµιν κωφευσαι και αποβησεται 
υµιν εισ σοφιαν6ακουσατε ελεγχον στοµατοσ µου κρισιν δε χειλεων µου προσεχετε7ποτερον ουκ εναν
τι κυριου λαλειτε εναντι δε αυτου φθεγγεσθε δολον8η υποστελεισθε υµεισ δε αυτοι κριται γενεσθε9καλ



ον γε εαν εξιχνιαση υµασ ει γαρ τα παντα ποιουντεσ προστεθησεσθε αυτω10ουθεν ηττον ελεγξει υµασ
 ει δε και κρυφη προσωπα θαυµασετε11ποτερον ουχι δεινα αυτου στροβησει υµασ φοβοσ δε παρ′ αυτο
υ επιπεσειται υµιν12αποβησεται δε υµων το αγαυριαµα ισα σποδω το δε σωµα πηλινον13κωφευσατε ιν
α λαλησω και αναπαυσωµαι θυµου14αναλαβων τασ σαρκασ µου τοισ οδουσιν ψυχην δε µου θησω εν
 χειρι15εαν µε χειρωσηται ο δυναστησ επει και ηρκται η µην λαλησω και ελεγξω εναντιον αυτου16και 
τουτο µοι αποβησεται εισ σωτηριαν ου γαρ εναντιον αυτου δολοσ εισελευσεται17ακουσατε ακουσατε
 τα ρηµατα µου αναγγελω γαρ υµων ακουοντων18ιδου εγω εγγυσ ειµι του κριµατοσ µου οιδα εγω οτι δι
καιοσ αναφανουµαι19τισ γαρ εστιν ο κριθησοµενοσ µοι οτι νυν κωφευσω και εκλειψω20δυειν δε µοι χρ
ηση τοτε απο του προσωπου σου ου κρυβησοµαι21την χειρα απ′ εµου απεχου και ο φοβοσ σου µη µε κ
αταπλησσετω22ειτα καλεσεισ εγω δε σοι υπακουσοµαι η λαλησεισ εγω δε σοι δωσω ανταποκρισιν23πο
σαι εισιν αι αµαρτιαι µου και αι ανοµιαι µου διδαξον µε τινεσ εισιν24δια τι απ′ εµου κρυπτη ηγησαι δ
ε µε υπεναντιον σοι25η ωσ φυλλον κινουµενον υπο ανεµου ευλαβηθηση η ωσ χορτω φεροµενω υπο πν
ευµατοσ αντικεισαι µοι26οτι κατεγραψασ κατ′ εµου κακα περιεθηκασ δε µοι νεοτητοσ αµαρτιασ27εθο
υ δε µου τον ποδα εν κωλυµατι εφυλαξασ δε µου παντα τα εργα εισ δε ριζασ των ποδων µου αφικου28ο
 παλαιουται ισα ασκω η ωσπερ ιµατιον σητοβρωτον  
 
Chapter 14 
1βροτοσ γαρ γεννητοσ γυναικοσ ολιγοβιοσ και πληρησ οργησ2η ωσπερ ανθοσ ανθησαν εξεπεσεν απεδ
ρα δε ωσπερ σκια και ου µη στη3ουχι και τουτου λογον εποιησω και τουτον εποιησασ εισελθειν εν κρ
ιµατι ενωπιον σου4τισ γαρ καθαροσ εσται απο ρυπου αλλ′ ουθεισ5εαν και µια ηµερα ο βιοσ αυτου επι
 τησ γησ αριθµητοι δε µηνεσ αυτου παρα σοι εισ χρονον εθου και ου µη υπερβη6αποστα απ′ αυτου ιν
α ησυχαση και ευδοκηση τον βιον ωσπερ ο µισθωτοσ7εστιν γαρ δενδρω ελπισ εαν γαρ εκκοπη ετι επα
νθησει και ο ραδαµνοσ αυτου ου µη εκλιπη8εαν γαρ γηραση εν γη η ριζα αυτου εν δε πετρα τελευτησ
η το στελεχοσ αυτου9απο οσµησ υδατοσ ανθησει ποιησει δε θερισµον ωσπερ νεοφυτον10ανηρ δε τελε
υτησασ ωχετο πεσων δε βροτοσ ουκετι εστιν11χρονω γαρ σπανιζεται θαλασσα ποταµοσ δε ερηµωθεισ 
εξηρανθη12ανθρωποσ δε κοιµηθεισ ου µη αναστη εωσ αν ο ουρανοσ ου µη συρραφη και ουκ εξυπνισ
θησονται εξ υπνου αυτων13ει γαρ οφελον εν αδη µε εφυλαξασ εκρυψασ δε µε εωσ αν παυσηται σου η 
οργη και ταξη µοι χρονον εν ω µνειαν µου ποιηση14εαν γαρ αποθανη ανθρωποσ ζησεται συντελεσασ 
ηµερασ του βιου αυτου υποµενω εωσ αν παλιν γενωµαι15ειτα καλεσεισ εγω δε σοι υπακουσοµαι τα δε
 εργα των χειρων σου µη αποποιου16ηριθµησασ δε µου τα επιτηδευµατα και ου µη παρελθη σε ουδεν 
των αµαρτιων µου17εσφραγισασ δε µου τασ ανοµιασ εν βαλλαντιω επεσηµηνω δε ει τι ακων παρεβην1

8και πλην οροσ πιπτον διαπεσειται και πετρα παλαιωθησεται εκ του τοπου αυτησ19λιθουσ ελεαναν υ
δατα και κατεκλυσεν υδατα υπτια του χωµατοσ τησ γησ και υποµονην ανθρωπου απωλεσασ20ωσασ 
αυτον εισ τελοσ και ωχετο επεστησασ αυτω το προσωπον και εξαπεστειλασ21πολλων δε γενοµενων τω
ν υιων αυτου ουκ οιδεν εαν δε ολιγοι γενωνται ουκ επισταται22αλλ′ η αι σαρκεσ αυτου ηλγησαν η δε 
ψυχη αυτου επενθησεν  
 
Chapter 15 
1υπολαβων δε ελιφασ ο θαιµανιτησ λεγει2ποτερον σοφοσ αποκρισιν δωσει συνεσεωσ πνευµατοσ και ε
νεπλησεν πονον γαστροσ3ελεγχων εν ρηµασιν οισ ου δει εν λογοισ οισ ουδεν οφελοσ4ου και συ απεπο
ιησω φοβον συνετελεσω δε ρηµατα τοιαυτα εναντι του κυριου5ενοχοσ ει ρηµασιν στοµατοσ σου ουδε
 διεκρινασ ρηµατα δυναστων6ελεγξαι σε το σον στοµα και µη εγω τα δε χειλη σου καταµαρτυρησουσ
ιν σου7τι γαρ µη πρωτοσ ανθρωπων εγενηθησ η προ θινων επαγησ8η συνταγµα κυριου ακηκοασ εισ δε
 σε αφικετο σοφια9τι γαρ οιδασ ο ουκ οιδαµεν η τι συνιεισ ο ουχι και ηµεισ10και γε πρεσβυτησ και γε 
παλαιοσ εν ηµιν βαρυτεροσ του πατροσ σου ηµεραισ11ολιγα ων ηµαρτηκασ µεµαστιγωσαι µεγαλωσ υ
περβαλλοντωσ λελαληκασ12τι ετολµησεν η καρδια σου η τι επηνεγκαν οι οφθαλµοι σου13οτι θυµον ερ
ρηξασ εναντι κυριου εξηγαγεσ δε εκ στοµατοσ ρηµατα τοιαυτα14τισ γαρ ων βροτοσ οτι εσται αµεµπτο
σ η ωσ εσοµενοσ δικαιοσ γεννητοσ γυναικοσ15ει κατα αγιων ου πιστευει ουρανοσ δε ου καθαροσ ενα
ντιον αυτου16εα δε εβδελυγµενοσ και ακαθαρτοσ ανηρ πινων αδικιασ ισα ποτω17αναγγελω δε σοι ακο
υε µου α δη εωρακα αναγγελω σοι18α σοφοι ερουσιν και ουκ εκρυψαν πατερασ αυτων19αυτοισ µονοισ
 εδοθη η γη και ουκ επηλθεν αλλογενησ επ′ αυτουσ20πασ ο βιοσ ασεβουσ εν φροντιδι ετη δε αριθµητα 
δεδοµενα δυναστη21ο δε φοβοσ αυτου εν ωσιν αυτου οταν δοκη ηδη ειρηνευειν ηξει αυτου η καταστρ
οφη22µη πιστευετω αποστραφηναι απο σκοτουσ εντεταλται γαρ ηδη εισ χειρασ σιδηρου23κατατετακτ
αι δε εισ σιτα γυψιν οιδεν δε εν εαυτω οτι µενει εισ πτωµα ηµερα δε αυτον σκοτεινη στροβησει24αναγ
κη δε και θλιψισ αυτον καθεξει ωσπερ στρατηγοσ πρωτοστατησ πιπτων25οτι ηρκεν χειρασ εναντιον τ
ου κυριου εναντι δε κυριου παντοκρατοροσ ετραχηλιασεν26εδραµεν δε εναντιον αυτου υβρει εν παχε
ι νωτου ασπιδοσ αυτου27οτι εκαλυψεν το προσωπον αυτου εν στεατι αυτου και εποιησεν περιστοµιον
 επι των µηριων28αυλισθειη δε πολεισ ερηµουσ εισελθοι δε εισ οικουσ αοικητουσ α δε εκεινοι ητοιµα



σαν αλλοι αποισονται29ουτε µη πλουτισθη ουτε µη µεινη αυτου τα υπαρχοντα ου µη βαλη επι την γη
ν σκιαν30ουδε µη εκφυγη το σκοτοσ τον βλαστον αυτου µαραναι ανεµοσ εκπεσοι δε αυτου το ανθοσ31

µη πιστευετω οτι υποµενει κενα γαρ αποβησεται αυτω32η τοµη αυτου προ ωρασ φθαρησεται και ο ρα
δαµνοσ αυτου ου µη πυκαση33τρυγηθειη δε ωσπερ οµφαξ προ ωρασ εκπεσοι δε ωσ ανθοσ ελαιασ34µαρ
τυριον γαρ ασεβουσ θανατοσ πυρ δε καυσει οικουσ δωροδεκτων35εν γαστρι δε ληµψεται οδυνασ αποβ
ησεται δε αυτω κενα η δε κοιλια αυτου υποισει δολον  
 
Chapter 16 
1υπολαβων δε ιωβ λεγει2ακηκοα τοιαυτα πολλα παρακλητορεσ κακων παντεσ3τι γαρ µη ταξισ εστιν ρ
ηµασιν πνευµατοσ η τι παρενοχλησει σοι οτι αποκρινη4καγω καθ′ υµασ λαλησω ει υπεκειτο γε η ψυχ
η υµων αντι τησ εµησ ειτ′ εναλουµαι υµιν ρηµασιν κινησω δε καθ′ υµων κεφαλην5ειη δε ισχυσ εν τω 
στοµατι µου κινησιν δε χειλεων ου φεισοµαι6εαν γαρ λαλησω ουκ αλγησω το τραυµα εαν δε και σιωπ
ησω τι ελαττον τρωθησοµαι7νυν δε κατακοπον µε πεποιηκεν µωρον σεσηποτα8και επελαβου µου εισ 
µαρτυριον εγενηθη και ανεστη εν εµοι το ψευδοσ µου κατα προσωπον µου ανταπεκριθη9οργη χρησαµ
ενοσ κατεβαλεν µε εβρυξεν επ′ εµε τουσ οδοντασ βελη πειρατων αυτου επ′ εµοι επεσεν10ακισιν οφθαλ
µων ενηλατο οξει επαισεν µε εισ σιαγονα οµοθυµαδον δε κατεδραµον επ′ εµοι11παρεδωκεν γαρ µε ο κ
υριοσ εισ χειρασ αδικου επι δε ασεβεσιν ερριψεν µε12ειρηνευοντα διεσκεδασεν µε λαβων µε τησ κοµη
σ διετιλεν κατεστησεν µε ωσπερ σκοπον13εκυκλωσαν µε λογχαισ βαλλοντεσ εισ νεφρουσ µου ου φειδο
µενοι εξεχεαν εισ την γην την χολην µου14κατεβαλον µε πτωµα επι πτωµατι εδραµον προσ µε δυναµεν
οι15σακκον ερραψα επι βυρσησ µου το δε σθενοσ µου εν γη εσβεσθη16η γαστηρ µου συγκεκαυται απο 
κλαυθµου επι δε βλεφαροισ µου σκια17αδικον δε ουδεν ην εν χερσιν µου ευχη δε µου καθαρα18γη µη ε
πικαλυψησ εφ′ αιµατι τησ σαρκοσ µου µηδε ειη τοποσ τη κραυγη µου19και νυν ιδου εν ουρανοισ ο µα
ρτυσ µου ο δε συνιστωρ µου εν υψιστοισ20αφικοιτο µου η δεησισ προσ κυριον εναντι δε αυτου σταζοι
 µου ο οφθαλµοσ21ειη δε ελεγχοσ ανδρι εναντι κυριου και υιοσ ανθρωπου τω πλησιον αυτου22ετη δε α
ριθµητα ηκασιν οδω δε η ουκ επαναστραφησοµαι πορευσοµαι  
 
Chapter 17 
1ολεκοµαι πνευµατι φεροµενοσ δεοµαι δε ταφησ και ου τυγχανω2λισσοµαι καµνων και τι ποιησασ3εκ
λεψαν δε µου τα υπαρχοντα αλλοτριοι τισ εστιν ουτοσ τη χειρι µου συνδεθητω4οτι καρδιαν αυτων εκ
ρυψασ απο φρονησεωσ δια τουτο ου µη υψωσησ αυτουσ5τη µεριδι αναγγελει κακιασ οφθαλµοι δε µο
υ εφ′ υιοισ ετακησαν6εθου δε µε θρυληµα εν εθνεσιν γελωσ δε αυτοισ απεβην7πεπωρωνται γαρ απο ορ
γησ οι οφθαλµοι µου πεπολιορκηµαι µεγαλωσ υπο παντων8θαυµα εσχεν αληθινουσ επι τουτω δικαιοσ
 δε επι παρανοµω επανασταιη9σχοιη δε πιστοσ την εαυτου οδον καθαροσ δε χειρασ αναλαβοι θαρσο
σ10ου µην δε αλλα παντεσ ερειδετε και δευτε δη ου γαρ ευρισκω εν υµιν αληθεσ11αι ηµεραι µου παρη
λθον εν βροµω ερραγη δε τα αρθρα τησ καρδιασ µου12νυκτα εισ ηµεραν εθηκαν φωσ εγγυσ απο προσ
ωπου σκοτουσ13εαν γαρ υποµεινω αδησ µου ο οικοσ εν δε γνοφω εστρωται µου η στρωµνη14θανατον ε
πεκαλεσαµην πατερα µου ειναι µητερα δε µου και αδελφην σαπριαν15που ουν µου ετι εστιν η ελπισ η
 τα αγαθα µου οψοµαι16η µετ′ εµου εισ αδην καταβησονται η οµοθυµαδον επι χωµατοσ καταβησοµεθ
α  
 
Chapter 18 
1υπολαβων δε βαλδαδ ο σαυχιτησ λεγει2µεχρι τινοσ ου παυση επισχεσ ινα και αυτοι λαλησωµεν3δια 
τι ωσπερ τετραποδα σεσιωπηκαµεν εναντιον σου4κεχρηται σοι οργη τι γαρ εαν συ αποθανησ αοικητο
σ η υπ′ ουρανον η καταστραφησεται ορη εκ θεµελιων5και φωσ ασεβων σβεσθησεται και ουκ αποβησε
ται αυτων η φλοξ6το φωσ αυτου σκοτοσ εν διαιτη ο δε λυχνοσ επ′ αυτω σβεσθησεται7θηρευσαισαν ελ
αχιστοι τα υπαρχοντα αυτου σφαλαι δε αυτου η βουλη8εµβεβληται δε ο πουσ αυτου εν παγιδι εν δικτ
υω ελιχθειη9ελθοισαν δε επ′ αυτον παγιδεσ κατισχυσει επ′ αυτον διψωντασ10κεκρυπται εν τη γη σχοιν
ιον αυτου και η συλληµψισ αυτου επι τριβων11κυκλω ολεσαισαν αυτον οδυναι πολλοι δε περι ποδασ 
αυτου ελθοισαν εν λιµω στενω12πτωµα δε αυτω ητοιµασται εξαισιον13βρωθειησαν αυτου κλωνεσ ποδ
ων κατεδεται δε τα ωραια αυτου θανατοσ14εκραγειη δε εκ διαιτησ αυτου ιασισ σχοιη δε αυτον αναγκ
η αιτια βασιλικη15κατασκηνωσει εν τη σκηνη αυτου εν νυκτι αυτου κατασπαρησονται τα ευπρεπη α
υτου θειω16υποκατωθεν αι ριζαι αυτου ξηρανθησονται και επανωθεν επιπεσειται θερισµοσ αυτου17το
 µνηµοσυνον αυτου απολοιτο εκ γησ και υπαρχει ονοµα αυτω επι προσωπον εξωτερω18απωσειεν αυτο
ν εκ φωτοσ εισ σκοτοσ19ουκ εσται επιγνωστοσ εν λαω αυτου ουδε σεσωσµενοσ εν τη υπ′ ουρανον ο οι
κοσ αυτου αλλ′ εν τοισ αυτου ζησονται ετεροι20επ′ αυτω εστεναξαν εσχατοι πρωτουσ δε εσχεν θαυµα
21ουτοι εισιν οικοι αδικων ουτοσ δε ο τοποσ των µη ειδοτων τον κυριον  
 
Chapter 19 



1υπολαβων δε ιωβ λεγει2εωσ τινοσ εγκοπον ποιησετε ψυχην µου και καθαιρειτε µε λογοισ3γνωτε µονο
ν οτι ο κυριοσ εποιησε µε ουτωσ καταλαλειτε µου ουκ αισχυνοµενοι µε επικεισθε µοι4ναι δη επ′ αληθ
ειασ εγω επλανηθην παρ′ εµοι δε αυλιζεται πλανοσ4λαλησαι ρηµα ο ουκ εδει τα δε ρηµατα µου πλαν
αται και ουκ επι καιρου5εα δε οτι επ′ εµοι µεγαλυνεσθε εναλλεσθε δε µοι ονειδει6γνωτε ουν οτι ο κυρι
οσ εστιν ο ταραξασ οχυρωµα δε αυτου επ′ εµε υψωσεν7ιδου γελω ονειδει και ου λαλησω κεκραξοµαι 
και ουδαµου κριµα8κυκλω περιωκοδοµηµαι και ου µη διαβω επι προσωπον µου σκοτοσ εθετο9την δε δ
οξαν απ′ εµου εξεδυσεν αφειλεν δε στεφανον απο κεφαλησ µου10διεσπασεν µε κυκλω και ωχοµην εξεκ
οψεν δε ωσπερ δενδρον την ελπιδα µου11δεινωσ δε µοι οργη εχρησατο ηγησατο δε µε ωσπερ εχθρον12ο
µοθυµαδον δε ηλθον τα πειρατηρια αυτου επ′ εµοι ταισ οδοισ µου εκυκλωσαν µε εγκαθετοι13απ′ εµου 
δε αδελφοι µου απεστησαν εγνωσαν αλλοτριουσ η εµε φιλοι δε µου ανελεηµονεσ γεγονασιν14ου προσε
ποιησαντο µε οι εγγυτατοι µου και οι ειδοτεσ µου το ονοµα επελαθοντο µου15γειτονεσ οικιασ θεραπαι
ναι τε µου αλλογενησ ηµην εναντιον αυτων16θεραποντα µου εκαλεσα και ουχ υπηκουσεν στοµα δε µ
ου εδεετο17και ικετευον την γυναικα µου προσεκαλουµην δε κολακευων υιουσ παλλακιδων µου18οι δε
 εισ τον αιωνα µε απεποιησαντο οταν αναστω κατ′ εµου λαλουσιν19εβδελυξαντο δε µε οι ειδοτεσ µε ο
υσ δη ηγαπηκειν επανεστησαν µοι20εν δερµατι µου εσαπησαν αι σαρκεσ µου τα δε οστα µου εν οδου
σιν εχεται21ελεησατε µε ελεησατε µε ω φιλοι χειρ γαρ κυριου η αψαµενη µου εστιν22δια τι δε µε διωκε
τε ωσπερ και ο κυριοσ απο δε σαρκων µου ουκ εµπιπλασθε23τισ γαρ αν δωη γραφηναι τα ρηµατα µου 
τεθηναι δε αυτα εν βιβλιω εισ τον αιωνα24εν γραφειω σιδηρω και µολιβω η εν πετραισ εγγλυφηναι25οι
δα γαρ οτι αεναοσ εστιν ο εκλυειν µε µελλων επι γησ26αναστησαι το δερµα µου το ανατλων ταυτα πα
ρα γαρ κυριου ταυτα µοι συνετελεσθη27α εγω εµαυτω συνεπισταµαι α ο οφθαλµοσ µου εορακεν και ο
υκ αλλοσ παντα δε µοι συντετελεσται εν κολπω28ει δε και ερειτε τι ερουµεν εναντι αυτου και ριζαν λ
ογου ευρησοµεν εν αυτω29ευλαβηθητε δη και υµεισ απο επικαλυµµατοσ θυµοσ γαρ επ′ ανοµουσ επελ
ευσεται και τοτε γνωσονται που εστιν αυτων η υλη  
 
Chapter 20 
1υπολαβων δε σωφαρ ο µιναιοσ λεγει2ουχ ουτωσ υπελαµβανον αντερειν σε ταυτα και ουχι συνιετε µα
λλον η και εγω3παιδειαν εντροπησ µου ακουσοµαι και πνευµα εκ τησ συνεσεωσ αποκρινεται µοι4µη τ
αυτα εγνωσ απο του ετι αφ′ ου ετεθη ανθρωποσ επι τησ γησ5ευφροσυνη γαρ ασεβων πτωµα εξαισιον χ
αρµονη δε παρανοµων απωλεια6εαν αναβη εισ ουρανον αυτου τα δωρα η δε θυσια αυτου νεφων αψη
ται7οταν γαρ δοκη ηδη κατεστηριχθαι τοτε εισ τελοσ απολειται οι δε ιδοντεσ αυτον ερουσιν που εστι
ν8ωσπερ ενυπνιον εκπετασθεν ου µη ευρεθη επτη δε ωσπερ φασµα νυκτερινον9οφθαλµοσ παρεβλεψεν 
και ου προσθησει και ουκετι προσνοησει αυτον ο τοποσ αυτου10τουσ υιουσ αυτου ολεσαισαν ηττονε
σ αι δε χειρεσ αυτου πυρσευσαισαν οδυνασ11οστα αυτου ενεπλησθησαν νεοτητοσ αυτου και µετ′ αυ
του επι χωµατοσ κοιµηθησεται12εαν γλυκανθη εν στοµατι αυτου κακια κρυψει αυτην υπο την γλωσσ
αν αυτου13ου φεισεται αυτησ και ουκ εγκαταλειψει αυτην και συνεξει αυτην εν µεσω του λαρυγγοσ α
υτου14και ου µη δυνηθη βοηθησαι εαυτω χολη ασπιδοσ εν γαστρι αυτου15πλουτοσ αδικωσ συναγοµε
νοσ εξεµεσθησεται εξ οικιασ αυτου εξελκυσει αυτον αγγελοσ16θυµον δε δρακοντων θηλασειεν ανελοι
 δε αυτον γλωσσα οφεωσ17µη ιδοι αµελξιν νοµαδων µηδε νοµασ µελιτοσ και βουτυρου18εισ κενα και µ
αταια εκοπιασεν πλουτον εξ ου ου γευσεται ωσπερ στριφνοσ αµασητοσ ακαταποτοσ19πολλων γαρ αδ
υνατων οικουσ εθλασεν διαιταν δε ηρπασεν και ουκ εστησεν20ουκ εστιν αυτου σωτηρια τοισ υπαρχο
υσιν εν επιθυµια αυτου ου σωθησεται21ουκ εστιν υπολειµµα τοισ βρωµασιν αυτου δια τουτο ουκ ανθ
ησει αυτου τα αγαθα22οταν δε δοκη ηδη πεπληρωσθαι θλιβησεται πασα δε αναγκη επ′ αυτον επελευσ
εται23ει πωσ πληρωσαι γαστερα αυτου επαποστειλαι επ′ αυτον θυµον οργησ νιψαι επ′ αυτον οδυνασ24

και ου µη σωθη εκ χειροσ σιδηρου τρωσαι αυτον τοξον χαλκειον25διεξελθοι δε δια σωµατοσ αυτου βε
λοσ αστραπαι δε εν διαιταισ αυτου περιπατησαισαν επ′ αυτω φοβοι26παν δε σκοτοσ αυτω υποµειναι 
κατεδεται αυτον πυρ ακαυστον κακωσαι δε αυτου επηλυτοσ τον οικον27ανακαλυψαι δε αυτου ο ουρ
ανοσ τασ ανοµιασ γη δε επανασταιη αυτω28ελκυσαι τον οικον αυτου απωλεια εισ τελοσ ηµερα οργησ
 επελθοι αυτω29αυτη η µερισ ανθρωπου ασεβουσ παρα κυριου και κτηµα υπαρχοντων αυτω παρα του
 επισκοπου  
 
Chapter 21 
1υπολαβων δε ιωβ λεγει2ακουσατε ακουσατε µου των λογων ινα µη η µοι παρ′ υµων αυτη η παρακλη
σισ3αρατε µε εγω δε λαλησω ειτ′ ου καταγελασετε µου4τι γαρ µη ανθρωπου µου η ελεγξισ η δια τι ου 
θυµωθησοµαι5εισβλεψαντεσ εισ εµε θαυµασατε χειρα θεντεσ επι σιαγονι6εαν τε γαρ µνησθω εσπουδα
κα εχουσιν δε µου τασ σαρκασ οδυναι7δια τι ασεβεισ ζωσιν πεπαλαιωνται δε και εν πλουτω8ο σπορο
σ αυτων κατα ψυχην τα δε τεκνα αυτων εν οφθαλµοισ9οι οικοι αυτων ευθηνουσιν φοβοσ δε ουδαµου 
µαστιξ δε παρα κυριου ουκ εστιν επ′ αυτοισ10η βουσ αυτων ουκ ωµοτοκησεν διεσωθη δε αυτων εν γα
στρι εχουσα και ουκ εσφαλεν11µενουσιν δε ωσ προβατα αιωνια τα δε παιδια αυτων προσπαιζουσιν12α



ναλαβοντεσ ψαλτηριον και κιθαραν και ευφραινονται φωνη ψαλµου13συνετελεσαν δε εν αγαθοισ τον
 βιον αυτων εν δε αναπαυσει αδου εκοιµηθησαν14λεγει δε κυριω αποστα απ′ εµου οδουσ σου ειδεναι 
ου βουλοµαι15τι ικανοσ οτι δουλευσοµεν αυτω και τισ ωφελεια οτι απαντησοµεν αυτω16εν χερσιν γαρ
 ην αυτων τα αγαθα εργα δε ασεβων ουκ εφορα17ου µην δε αλλα και ασεβων λυχνοσ σβεσθησεται επε
λευσεται δε αυτοισ η καταστροφη ωδινεσ δε αυτουσ εξουσιν απο οργησ18εσονται δε ωσπερ αχυρα πρ
ο ανεµου η ωσπερ κονιορτοσ ον υφειλατο λαιλαψ19εκλιποι υιουσ τα υπαρχοντα αυτου ανταποδωσει 
προσ αυτον και γνωσεται20ιδοισαν οι οφθαλµοι αυτου την εαυτου σφαγην απο δε κυριου µη διασωθει
η21οτι τι θεληµα αυτου εν οικω αυτου µετ′ αυτον και αριθµοι µηνων αυτου διηρεθησαν22ποτερον ουχ
ι ο κυριοσ εστιν ο διδασκων συνεσιν και επιστηµην αυτοσ δε φονουσ διακρινει23ουτοσ αποθανειται ε
ν κρατει απλοσυνησ αυτου ολοσ δε ευπαθων και ευθηνων24τα δε εγκατα αυτου πληρη στεατοσ µυελο
σ δε αυτου διαχειται25ο δε τελευτα υπο πικριασ ψυχησ ου φαγων ουδεν αγαθον26οµοθυµαδον δε επι γη
σ κοιµωνται σαπρια δε αυτουσ εκαλυψεν27ωστε οιδα υµασ οτι τολµη επικεισθε µοι28οτι ερειτε που εστ
ιν οικοσ αρχοντοσ και που εστιν η σκεπη των σκηνωµατων των ασεβων29ερωτησατε παραπορευοµενο
υσ οδον και τα σηµεια αυτων ουκ απαλλοτριωσετε30οτι εισ ηµεραν απωλειασ κουφιζεται ο πονηροσ ε
ισ ηµεραν οργησ αυτου απαχθησονται31τισ απαγγελει επι προσωπου αυτου την οδον αυτου και αυτο
σ εποιησεν τισ ανταποδωσει αυτω32και αυτοσ εισ ταφουσ απηνεχθη και επι σορω ηγρυπνησεν33εγλυκ
ανθησαν αυτω χαλικεσ χειµαρρου και οπισω αυτου πασ ανθρωποσ απελευσεται και εµπροσθεν αυτο
υ αναριθµητοι34πωσ δε παρακαλειτε µε κενα το δε εµε καταπαυσασθαι αφ′ υµων ουδεν  
 
Chapter 22 
1υπολαβων δε ελιφασ ο θαιµανιτησ λεγει2ποτερον ουχι ο κυριοσ εστιν ο διδασκων συνεσιν και επιστη
µην3τι γαρ µελει τω κυριω εαν συ ησθα τοισ εργοισ αµεµπτοσ η ωφελεια οτι απλωσησ την οδον σου4η
 λογον σου ποιουµενοσ ελεγξει σε και συνεισελευσεται σοι εισ κρισιν5ποτερον ουχ η κακια σου εστιν
 πολλη αναριθµητοι δε σου εισιν αι αµαρτιαι6ηνεχυραζεσ δε τουσ αδελφουσ σου δια κενησ αµφιασιν
 δε γυµνων αφειλου7ουδε υδωρ διψωντασ εποτισασ αλλα πεινωντων εστερησασ ψωµον8εθαυµασασ δε
 τινων προσωπον ωκισασ δε τουσ επι τησ γησ9χηρασ δε εξαπεστειλασ κενασ ορφανουσ δε εκακωσασ1

0τοιγαρουν εκυκλωσαν σε παγιδεσ και εσπουδασεν σε πολεµοσ εξαισιοσ11το φωσ σοι σκοτοσ απεβη κ
οιµηθεντα δε υδωρ σε εκαλυψεν12µη ουχι ο τα υψηλα ναιων εφορα τουσ δε υβρει φεροµενουσ εταπειν
ωσεν13και ειπασ τι εγνω ο ισχυροσ η κατα του γνοφου κρινει14νεφη αποκρυφη αυτου και ουχ οραθησε
ται και γυρον ουρανου διαπορευσεται15µη τριβον αιωνιον φυλαξεισ ην επατησαν ανδρεσ αδικοι16οι σ
υνεληµφθησαν αωροι ποταµοσ επιρρεων οι θεµελιοι αυτων17οι λεγοντεσ κυριοσ τι ποιησει ηµιν η τι ε
παξεται ηµιν ο παντοκρατωρ18οσ δε ενεπλησεν τουσ οικουσ αυτων αγαθων βουλη δε ασεβων πορρω α
π′ αυτου19ιδοντεσ δικαιοι εγελασαν αµεµπτοσ δε εµυκτηρισεν20ει µη ηφανισθη η υποστασισ αυτων κ
αι το καταλειµµα αυτων καταφαγεται πυρ21γενου δη σκληροσ εαν υποµεινησ ειτ′ ο καρποσ σου εσται
 εν αγαθοισ22εκλαβε δε εκ στοµατοσ αυτου εξηγοριαν και αναλαβε τα ρηµατα αυτου εν καρδια σου23

εαν δε επιστραφησ και ταπεινωσησ σεαυτον εναντι κυριου πορρω εποιησασ απο διαιτησ σου το αδικ
ον24θηση επι χωµατι εν πετρα και ωσ πετρα χειµαρρουσ ωφιρ25εσται ουν σου ο παντοκρατωρ βοηθοσ 
απο εχθρων καθαρον δε αποδωσει σε ωσπερ αργυριον πεπυρωµενον26ειτα παρρησιασθηση εναντι κυρ
ιου αναβλεψασ εισ τον ουρανον ιλαρωσ27ευξαµενου δε σου προσ αυτον εισακουσεται σου δωσει δε σ
οι αποδουναι τασ ευχασ28αποκαταστησει δε σοι διαιταν δικαιοσυνησ επι δε οδοισ σου εσται φεγγοσ29

οτι εταπεινωσεν αυτον και ερεισ υπερηφανευσατο και κυφοντα οφθαλµοισ σωσει30ρυσεται αθωον και
 διασωθητι εν καθαραισ χερσιν σου  
 
Chapter 23 
1υπολαβων δε ιωβ λεγει2και δη οιδα οτι εκ χειροσ µου η ελεγξισ εστιν και η χειρ αυτου βαρεια γεγονε
ν επ′ εµω στεναγµω3τισ δ′ αρα γνοιη οτι ευροιµι αυτον και ελθοιµι εισ τελοσ4ειποιµι δε εµαυτου κριµα
 το δε στοµα µου εµπλησαιµι ελεγχων5γνωην δε ρηµατα α µοι ερει αισθοιµην δε τινα µοι απαγγελει6κα
ι ει εν πολλη ισχυι επελευσεται µοι ειτα εν απειλη µοι ου χρησεται7αληθεια γαρ και ελεγχοσ παρ′ αυτ
ου εξαγαγοι δε εισ τελοσ το κριµα µου8εισ γαρ πρωτα πορευσοµαι και ουκετι ειµι τα δε επ′ εσχατοισ τ
ι οιδα9αριστερα ποιησαντοσ αυτου και ου κατεσχον περιβαλει δεξια και ουκ οψοµαι10οιδεν γαρ ηδη 
οδον µου διεκρινεν δε µε ωσπερ το χρυσιον11εξελευσοµαι δε εν ενταλµασιν αυτου οδουσ γαρ αυτου ε
φυλαξα και ου µη εκκλινω12απο ενταλµατων αυτου και ου µη παρελθω εν δε κολπω µου εκρυψα ρηµ
ατα αυτου13ει δε και αυτοσ εκρινεν ουτωσ τισ εστιν ο αντειπων αυτω ο γαρ αυτοσ ηθελησεν και εποι
ησεν15δια τουτο επ′ αυτω εσπουδακα νουθετουµενοσ δε εφροντισα αυτου15επι τουτω απο προσωπου α
υτου κατασπουδασθω κατανοησω και πτοηθησοµαι εξ αυτου16κυριοσ δε εµαλακυνεν την καρδιαν µο
υ ο δε παντοκρατωρ εσπουδασεν µε17ου γαρ ηδειν οτι επελευσεται µοι σκοτοσ προ προσωπου δε µου ε
καλυψεν γνοφοσ  
 



Chapter 24 
1δια τι δε κυριον ελαθον ωραι2ασεβεισ δε οριον υπερεβησαν ποιµνιον συν ποιµενι αρπασαντεσ3υποζυ
γιον ορφανων απηγαγον και βουν χηρασ ηνεχυρασαν4εξεκλιναν αδυνατουσ εξ οδου δικαιασ οµοθυµ
αδον εκρυβησαν πραεισ γησ5απεβησαν δε ωσπερ ονοι εν αγρω υπερ εµου εξελθοντεσ την εαυτων πρα
ξιν ηδυνθη αυτω αρτοσ εισ νεωτερουσ6αγρον προ ωρασ ουκ αυτων οντα εθερισαν αδυνατοι δε αµπελ
ωνασ ασεβων αµισθι και ασιτι ηργασαντο7γυµνουσ πολλουσ εκοιµισαν ανευ ιµατιων αµφιασιν δε ψυ
χησ αυτων αφειλαντο8απο ψεκαδων ορεων υγραινονται παρα το µη εχειν αυτουσ σκεπην πετραν περι
εβαλοντο9ηρπασαν ορφανον απο µαστου εκπεπτωκοτα δε εταπεινωσαν10γυµνουσ δε εκοιµισαν αδικω
σ πεινωντων δε τον ψωµον αφειλαντο11εν στενοισ αδικωσ ενηδρευσαν οδον δε δικαιαν ουκ ηδεισαν12

οι εκ πολεωσ και οικων ιδιων εξεβαλλοντο ψυχη δε νηπιων εστεναξεν µεγα αυτοσ δε δια τι τουτων επι
σκοπην ου πεποιηται13επι γησ οντων αυτων και ουκ επεγνωσαν οδον δε δικαιοσυνησ ουκ ηδεισαν ουδ
ε ατραπουσ αυτησ επορευθησαν14γνουσ δε αυτων τα εργα παρεδωκεν αυτουσ εισ σκοτοσ και νυκτοσ 
εσται ωσ κλεπτησ15και οφθαλµοσ µοιχου εφυλαξεν σκοτοσ λεγων ου προσνοησει µε οφθαλµοσ και απ
οκρυβην προσωπου εθετο16διωρυξεν εν σκοτει οικιασ ηµερασ εσφραγισαν εαυτουσ ουκ επεγνωσαν φ
ωσ17οτι οµοθυµαδον το πρωι αυτοισ σκια θανατου οτι επιγνωσεται ταραχασ σκιασ θανατου18ελαφρο
σ εστιν επι προσωπον υδατοσ καταραθειη η µερισ αυτων επι γησ19αναφανειη δε τα φυτα αυτων επι γη
σ ξηρα αγκαλιδα γαρ ορφανων ηρπασαν20ειτ′ ανεµνησθη αυτου η αµαρτια ωσπερ δε οµιχλη δροσου 
αφανησ εγενετο αποδοθειη δε αυτω α επραξεν συντριβειη δε πασ αδικοσ ισα ξυλω ανιατω21στειραν γ
αρ ουκ ευ εποιησεν και γυναιον ουκ ηλεησεν22θυµω δε κατεστρεψεν αδυνατουσ αναστασ τοιγαρουν 
ου µη πιστευση κατα τησ εαυτου ζωησ23µαλακισθεισ µη ελπιζετω υγιασθηναι αλλα πεσειται νοσω24π
ολλουσ γαρ εκακωσεν το υψωµα αυτου εµαρανθη δε ωσπερ µολοχη εν καυµατι η ωσπερ σταχυσ απο 
καλαµησ αυτοµατοσ αποπεσων25ει δε µη τισ εστιν ο φαµενοσ ψευδη µε λεγειν και θησει εισ ουδεν τα 
ρηµατα µου  
 
Chapter 25 
1υπολαβων δε βαλδαδ ο σαυχιτησ λεγει2τι γαρ προοιµιον η φοβοσ παρ′ αυτου ο ποιων την συµπασαν 
εν υψιστω3µη γαρ τισ υπολαβοι οτι εστιν παρελκυσισ πειραταισ επι τινασ δε ουκ επελευσεται ενεδρα 
παρ′ αυτου4πωσ γαρ εσται δικαιοσ βροτοσ εναντι κυριου η τισ αν αποκαθαρισαι εαυτον γεννητοσ γυ
ναικοσ5ει σεληνη συντασσει και ουκ επιφαυσκει αστρα δε ου καθαρα εναντιον αυτου6εα δε ανθρωπο
σ σαπρια και υιοσ ανθρωπου σκωληξ  
 
Chapter 26 
1υπολαβων δε ιωβ λεγει2τινι προσκεισαι η τινι µελλεισ βοηθειν ποτερον ουχ ω πολλη ισχυσ και ω βρα
χιων κραταιοσ εστιν3τινι συµβεβουλευσαι ουχ ω πασα σοφια η τινι επακολουθησεισ ουχ ω µεγιστη δ
υναµισ4τινι ανηγγειλασ ρηµατα πνοη δε τινοσ εστιν η εξελθουσα εκ σου5µη γιγαντεσ µαιωθησονται υ
ποκατωθεν υδατοσ και των γειτονων αυτου6γυµνοσ ο αδησ επωπιον αυτου και ουκ εστιν περιβολαιον
 τη απωλεια7εκτεινων βορεαν επ′ ουδεν κρεµαζων γην επι ουδενοσ8δεσµευων υδωρ εν νεφελαισ αυτου
 και ουκ ερραγη νεφοσ υποκατω αυτου9ο κρατων προσωπον θρονου εκπεταζων επ′ αυτον νεφοσ αυτο
υ10προσταγµα εγυρωσεν επι προσωπον υδατοσ µεχρι συντελειασ φωτοσ µετα σκοτουσ11στυλοι ουραν
ου επετασθησαν και εξεστησαν απο τησ επιτιµησεωσ αυτου12ισχυι κατεπαυσεν την θαλασσαν επιστ
ηµη δε ετρωσε το κητοσ13κλειθρα δε ουρανου δεδοικασιν αυτον προσταγµατι δε εθανατωσεν δρακοντ
α αποστατην14ιδου ταυτα µερη οδου αυτου και επι ικµαδα λογου ακουσοµεθα εν αυτω σθενοσ δε βρο
ντησ αυτου τισ οιδεν οποτε ποιησει  
 
Chapter 27 
1ετι δε προσθεισ ιωβ ειπεν τω προοιµιω2ζη κυριοσ οσ ουτω µε κεκρικεν και ο παντοκρατωρ ο πικρανα
σ µου την ψυχην3η µην ετι τησ πνοησ µου ενουσησ πνευµα δε θειον το περιον µοι εν ρισιν4µη λαλησε
ιν τα χειλη µου ανοµα ουδε η ψυχη µου µελετησει αδικα5µη µοι ειη δικαιουσ υµασ αποφηναι εωσ αν 
αποθανω ου γαρ απαλλαξω µου την ακακιαν6δικαιοσυνη δε προσεχων ου µη προωµαι ου γαρ συνοιδ
α εµαυτω ατοπα πραξασ7ου µην δε αλλα ειησαν οι εχθροι µου ωσπερ η καταστροφη των ασεβων και 
οι επ′ εµε επανιστανοµενοι ωσπερ η απωλεια των παρανοµων8και τισ γαρ εστιν ελπισ ασεβει οτι επεχε
ι πεποιθωσ επι κυριον αρα σωθησεται9η την δεησιν αυτου εισακουσεται κυριοσ η επελθουσησ αυτω 
αναγκησ10µη εχει τινα παρρησιαν εναντι αυτου η ωσ επικαλεσαµενου αυτου εισακουσεται αυτου11α
λλα δη αναγγελω υµιν τι εστιν εν χειρι κυριου α εστιν παρα παντοκρατορι ου ψευσοµαι12ιδου δη παν
τεσ οιδατε οτι κενα κενοισ επιβαλλετε13αυτη η µερισ ανθρωπου ασεβουσ παρα κυριου κτηµα δε δυνα
στων ελευσεται παρα παντοκρατοροσ επ′ αυτουσ14εαν δε πολλοι γενωνται οι υιοι αυτου εισ σφαγην ε
σονται εαν δε και ανδρωθωσιν προσαιτησουσιν15οι δε περιοντεσ αυτου εν θανατω τελευτησουσιν χη
ρασ δε αυτων ουθεισ ελεησει16εαν συναγαγη ωσπερ γην αργυριον ισα δε πηλω ετοιµαση χρυσιον17τα



υτα παντα δικαιοι περιποιησονται τα δε χρηµατα αυτου αληθινοι καθεξουσιν18απεβη δε ο οικοσ αυτ
ου ωσπερ σητεσ και ωσπερ αραχνη19πλουσιοσ κοιµηθεισ και ου προσθησει οφθαλµουσ αυτου διηνοι
ξεν και ουκ εστιν20συνηντησαν αυτω ωσπερ υδωρ αι οδυναι νυκτι δε υφειλατο αυτον γνοφοσ21αναλη
µψεται αυτον καυσων και απελευσεται και λικµησει αυτον εκ του τοπου αυτου22και επιρριψει επ′ αυ
τον και ου φεισεται εκ χειροσ αυτου φυγη φευξεται23κροτησει επ′ αυτου χειρασ αυτου και συριει αυτ
ον εκ του τοπου αυτου  
 
Chapter 28 
1εστιν γαρ αργυριω τοποσ οθεν γινεται τοποσ δε χρυσιω οθεν διηθειται2σιδηροσ µεν γαρ εκ γησ γινετα
ι χαλκοσ δε ισα λιθω λατοµειται3ταξιν εθετο σκοτει και παν περασ αυτοσ εξακριβαζεται λιθοσ σκοτι
α και σκια θανατου4διακοπη χειµαρρου απο κονιασ οι δε επιλανθανοµενοι οδον δικαιαν ησθενησαν 
εκ βροτων5γη εξ αυτησ εξελευσεται αρτοσ υποκατω αυτησ εστραφη ωσει πυρ6τοποσ σαπφειρου οι λιθ
οι αυτησ και χωµα χρυσιον αυτω7τριβοσ ουκ εγνω αυτην πετεινον και ου παρεβλεψεν αυτην οφθαλµ
οσ γυποσ8ουκ επατησαν αυτην υιοι αλαζονων ου παρηλθεν επ′ αυτησ λεων9εν ακροτοµω εξετεινεν χε
ιρα αυτου κατεστρεψεν δε εκ ριζων ορη10δινασ δε ποταµων ερρηξεν παν δε εντιµον ειδεν µου ο οφθαλ
µοσ11βαθη δε ποταµων ανεκαλυψεν εδειξεν δε εαυτου δυναµιν εισ φωσ12η δε σοφια ποθεν ευρεθη ποιο
σ δε τοποσ εστιν τησ επιστηµησ13ουκ οιδεν βροτοσ οδον αυτησ ουδε µη ευρεθη εν ανθρωποισ14αβυσσ
οσ ειπεν ουκ εστιν εν εµοι και θαλασσα ειπεν ουκ εστιν µετ′ εµου15ου δωσει συγκλεισµον αντ′ αυτησ 
και ου σταθησεται αργυριον ανταλλαγµα αυτησ16και ου συµβασταχθησεται χρυσιω ωφιρ εν ονυχι τι
µιω και σαπφειρω17ουκ ισωθησεται αυτη χρυσιον και υαλοσ και το αλλαγµα αυτησ σκευη χρυσα18µε
τεωρα και γαβισ ου µνησθησεται και ελκυσον σοφιαν υπερ τα εσωτατα19ουκ ισωθησεται αυτη τοπαζι
ον αιθιοπιασ χρυσιω καθαρω ου συµβασταχθησεται20η δε σοφια ποθεν ευρεθη ποιοσ δε τοποσ εστιν τ
ησ συνεσεωσ21λεληθεν παντα ανθρωπον και απο πετεινων του ουρανου εκρυβη22η απωλεια και ο θαν
ατοσ ειπαν ακηκοαµεν δε αυτησ το κλεοσ23ο θεοσ ευ συνεστησεν αυτησ την οδον αυτοσ δε οιδεν τον 
τοπον αυτησ24αυτοσ γαρ την υπ′ ουρανον πασαν εφορα ειδωσ τα εν τη γη παντα α εποιησεν25ανεµων 
σταθµον υδατοσ τε µετρα26οτε εποιησεν ουτωσ υετον ηριθµησεν και οδον εν τιναγµατι φωνασ27τοτε ει
δεν αυτην και εξηγησατο αυτην ετοιµασασ εξιχνιασεν28ειπεν δε ανθρωπω ιδου η θεοσεβεια εστιν σοφ
ια το δε απεχεσθαι απο κακων εστιν επιστηµη  
 
Chapter 29 
1ετι δε προσθεισ ιωβ ειπεν τω προοιµιω2τισ αν µε θειη κατα µηνα εµπροσθεν ηµερων ων µε ο θεοσ εφυ
λαξεν3ωσ οτε ηυγει ο λυχνοσ αυτου υπερ κεφαλησ µου οτε τω φωτι αυτου επορευοµην εν σκοτει4οτε η
µην επιβριθων οδοισ οτε ο θεοσ επισκοπην εποιειτο του οικου µου5οτε ηµην υλωδησ λιαν κυκλω δε µ
ου οι παιδεσ6οτε εχεοντο µου αι οδοι βουτυρω τα δε ορη µου εχεοντο γαλακτι7οτε εξεπορευοµην ορθρ
ιοσ εν πολει εν δε πλατειαισ ετιθετο µου ο διφροσ8ιδοντεσ µε νεανισκοι εκρυβησαν πρεσβυται δε παν
τεσ εστησαν9αδροι δε επαυσαντο λαλουντεσ δακτυλον επιθεντεσ επι στοµατι10οι δε ακουσαντεσ εµακ
αρισαν µε και γλωσσα αυτων τω λαρυγγι αυτων εκολληθη11οτι ουσ ηκουσεν και εµακαρισεν µε οφθα
λµοσ δε ιδων µε εξεκλινεν12διεσωσα γαρ πτωχον εκ χειροσ δυναστου και ορφανω ω ουκ ην βοηθοσ εβ
οηθησα13ευλογια απολλυµενου επ′ εµε ελθοι στοµα δε χηρασ µε ευλογησεν14δικαιοσυνην δε ενεδεδυκ
ειν ηµφιασαµην δε κριµα ισα διπλοι+δι15οφθαλµοσ ηµην τυφλων πουσ δε χωλων16εγω ηµην πατηρ αδυ
νατων δικην δε ην ουκ ηδειν εξιχνιασα17συνετριψα δε µυλασ αδικων εκ δε µεσου των οδοντων αυτων 
αρπαγµα εξεσπασα18ειπα δε η ηλικια µου γηρασει ωσπερ στελεχοσ φοινικοσ πολυν χρονον βιωσω19η 
ριζα µου διηνοικται επι υδατοσ και δροσοσ αυλισθησεται εν τω θερισµω µου20η δοξα µου καινη µετ′ 
εµου και το τοξον µου εν χειρι αυτου πορευσεται21εµου ακουσαντεσ προσεσχον εσιωπησαν δε επι τη 
εµη βουλη22επι δε τω εµω ρηµατι ου προσεθεντο περιχαρεισ δε εγινοντο οποταν αυτοισ ελαλουν23ωσπ
ερ γη διψωσα προσδεχοµενη τον υετον ουτωσ ουτοι την εµην λαλιαν24εαν γελασω προσ αυτουσ ου µη
 πιστευσωσιν και φωσ του προσωπου µου ουκ απεπιπτεν25εξελεξαµην οδον αυτων και εκαθισα αρχων
 και κατεσκηνουν ωσει βασιλευσ εν µονοζωνοισ ον τροπον παθεινουσ παρακαλων  
 
Chapter 30 
1νυνι δε κατεγελασαν µου ελαχιστοι νυν νουθετουσιν µε εν µερει ων εξουδενουν πατερασ αυτων ουσ 
ουχ ηγησαµην ειναι αξιουσ κυνων των εµων νοµαδων2και γε ισχυσ χειρων αυτων ινα τι µοι επ′ αυτου
σ απωλετο συντελεια3εν ενδεια και λιµω αγονοσ οι φευγοντεσ ανυδρον εχθεσ συνοχην και ταλαιπωρι
αν4οι περικλωντεσ αλιµα επι ηχουντι οιτινεσ αλιµα ην αυτων τα σιτα ατιµοι δε και πεφαυλισµενοι εν
δεεισ παντοσ αγαθου οι και ριζασ ξυλων εµασωντο υπο λιµου µεγαλου5επανεστησαν µοι κλεπται6ων 
οι οικοι αυτων ησαν τρωγλαι πετρων7ανα µεσον ευηχων βοησονται οι υπο φρυγανα αγρια διητωντο8α
φρονων υιοι και ατιµων ονοµα και κλεοσ εσβεσµενον απο γησ9νυνι δε κιθαρα εγω ειµι αυτων και εµε 
θρυληµα εχουσιν10εβδελυξαντο δε µε αποσταντεσ µακραν απο δε προσωπου µου ουκ εφεισαντο πτυε



λον11ανοιξασ γαρ φαρετραν αυτου εκακωσεν µε και χαλινον του προσωπου µου εξαπεστειλαν12επι δε
ξιων βλαστου επανεστησαν ποδα αυτων εξετειναν και ωδοποιησαν επ′ εµε τριβουσ απωλειασ αυτων1

3εξετριβησαν τριβοι µου εξεδυσεν γαρ µου την στολην14βελεσιν αυτου κατηκοντισεν µε κεχρηται µοι 
ωσ βουλεται εν οδυναισ πεφυρµαι15επιστρεφονται δε µου αι οδυναι ωχετο µου η ελπισ ωσπερ πνευµα 
και ωσπερ νεφοσ η σωτηρια µου16και νυν επ′ εµε εκχυθησεται η ψυχη µου εχουσιν δε µε ηµεραι οδυν
ων17νυκτι δε µου τα οστα συγκεκαυται τα δε νευρα µου διαλελυται18εν πολλη ισχυι επελαβετο µου τη
σ στολησ ωσπερ το περιστοµιον του χιτωνοσ µου περιεσχεν µε19ηγησαι δε µε ισα πηλω εν γη και σποδ
ω µου η µερισ20κεκραγα δε προσ σε και ουκ εισακουεισ µου εστησαν και κατενοησαν µε21επεβησ δε µ
οι ανελεηµονωσ χειρι κραταια µε εµαστιγωσασ22εταξασ δε µε εν οδυναισ και απερριψασ µε απο σωτ
ηριασ23οιδα γαρ οτι θανατοσ µε εκτριψει οικια γαρ παντι θνητω γη24ει γαρ οφελον δυναιµην εµαυτον 
χειρωσασθαι η δεηθεισ γε ετερου και ποιησει µοι τουτο25εγω δε επι παντι αδυνατω εκλαυσα εστεναξα
 δε ιδων ανδρα εν αναγκαισ26εγω δε επεχων αγαθοισ ιδου συνηντησαν µοι µαλλον ηµεραι κακων27η κ
οιλια µου εξεζεσεν και ου σιωπησεται προεφθασαν µε ηµεραι πτωχειασ28στενων πεπορευµαι ανευ φιµ
ου εστηκα δε εν εκκλησια κεκραγωσ29αδελφοσ γεγονα σειρηνων εταιροσ δε στρουθων30το δε δερµα µο
υ εσκοτωται µεγαλωσ τα δε οστα µου απο καυµατοσ31απεβη δε εισ παθοσ µου η κιθαρα ο δε ψαλµοσ 
µου εισ κλαυθµον εµοι  
 
Chapter 31 
1διαθηκην εθεµην τοισ οφθαλµοισ µου και ου συνησω επι παρθενον2και τι εµερισεν ο θεοσ απανωθεν 
και κληρονοµια ικανου εξ υψιστων3ουχι απωλεια τω αδικω και απαλλοτριωσισ τοισ ποιουσιν ανοµι
αν4ουχι αυτοσ οψεται οδον µου και παντα τα διαβηµατα µου εξαριθµησεται5ει δε ηµην πεπορευµενο
σ µετα γελοιαστων ει δε και εσπουδασεν ο πουσ µου εισ δολον6ισταιη µε αρα εν ζυγω δικαιω οιδεν δε 
ο κυριοσ την ακακιαν µου7ει εξεκλινεν ο πουσ µου εκ τησ οδου ει δε και τω οφθαλµω επηκολουθησεν
 η καρδια µου ει δε και ταισ χερσιν µου ηψαµην δωρων8σπειραιµι αρα και αλλοι φαγοισαν αρριζοσ δ
ε γενοιµην επι γησ9ει εξηκολουθησεν η καρδια µου γυναικι ανδροσ ετερου ει και εγκαθετοσ εγενοµην 
επι θυραισ αυτησ10αρεσαι αρα και η γυνη µου ετερω τα δε νηπια µου ταπεινωθειη11θυµοσ γαρ οργησ 
ακατασχετοσ το µιαναι ανδροσ γυναικα12πυρ γαρ εστιν καιοµενον επι παντων των µερων ου δ′ αν επε
λθη εκ ριζων απωλεσεν13ει δε και εφαυλισα κριµα θεραποντοσ µου η θεραπαινησ κρινοµενων αυτων 
προσ µε14τι γαρ ποιησω εαν ετασιν µου ποιησηται ο κυριοσ εαν δε και επισκοπην τινα αποκρισιν ποι
ησοµαι15ποτερον ουχ ωσ και εγω εγενοµην εν γαστρι και εκεινοι γεγονασιν γεγοναµεν δε εν τη αυτη κ
οιλια16αδυνατοι δε χρειαν ην ποτ′ ειχον ουκ απετυχον χηρασ δε τον οφθαλµον ουκ εξετηξα17ει δε και 
τον ψωµον µου εφαγον µονοσ και ουχι ορφανω µετεδωκα18οτι εκ νεοτητοσ µου εξετρεφον ωσ πατηρ κ
αι εκ γαστροσ µητροσ µου ωδηγησα19ει δε και υπερειδον γυµνον απολλυµενον και ουκ ηµφιασα20αδυ
νατοι δε ει µη ευλογησαν µε απο δε κουρασ αµνων µου εθερµανθησαν οι ωµοι αυτων21ει επηρα ορφα
νω χειρα πεποιθωσ οτι πολλη µοι βοηθεια περιεστιν22αποσταιη αρα ο ωµοσ µου απο τησ κλειδοσ ο δε
 βραχιων µου απο του αγκωνοσ µου συντριβειη23φοβοσ γαρ κυριου συνεσχεν µε και απο του ληµµατο
σ αυτου ουχ υποισω24ει εταξα χρυσιον ισχυν µου ει δε και λιθω πολυτελει επεποιθησα25ει δε και ευφρ
ανθην πολλου πλουτου µοι γενοµενου ει δε και επ′ αναριθµητοισ εθεµην χειρα µου26η ουχ ορω µεν ηλ
ιον τον επιφαυσκοντα εκλειποντα σεληνην δε φθινουσαν ου γαρ επ′ αυτοισ εστιν27και ει ηπατηθη λαθ
ρα η καρδια µου ει δε και χειρα µου επιθεισ επι στοµατι µου εφιλησα28και τουτο µοι αρα ανοµια η µε
γιστη λογισθειη οτι εψευσαµην εναντιον κυριου του υψιστου29ει δε και επιχαρησ εγενοµην πτωµατι ε
χθρων µου και ειπεν η καρδια µου ευγε30ακουσαι αρα το ουσ µου την καταραν µου θρυληθειην δε αρ
α υπο λαου µου κακουµενοσ31ει δε και πολλακισ ειπον αι θεραπαιναι µου τισ αν δωη ηµιν των σαρκ
ων αυτου πλησθηναι λιαν µου χρηστου οντοσ32εξω δε ουκ ηυλιζετο ξενοσ η δε θυρα µου παντι ελθον
τι ανεωκτο33ει δε και αµαρτων ακουσιωσ εκρυψα την αµαρτιαν µου34ου γαρ διετραπην πολυοχλιαν π
ληθουσ του µη εξαγορευσαι ενωπιον αυτων ει δε και ειασα αδυνατον εξελθειν θυραν µου κολπω κεν
ω35τισ δωη ακουοντα µου χειρα δε κυριου ει µη εδεδοικειν συγγραφην δε ην ειχον κατα τινοσ36επ′ ωµ
οισ αν περιθεµενοσ στεφανον ανεγινωσκον37και ει µη ρηξασ αυτην απεδωκα ουθεν λαβων παρα χρεο
φειλετου38ει επ′ εµοι ποτε η γη εστεναξεν ει δε και οι αυλακεσ αυτησ εκλαυσαν οµοθυµαδον39ει δε και
 την ισχυν αυτησ εφαγον µονοσ ανευ τιµησ ει δε και ψυχην κυριου τησ γησ εκβαλων ελυπησα40αντι π
υρου αρα εξελθοι µοι κνιδη αντι δε κριθησ βατοσ και επαυσατο ιωβ ρηµασιν  
 
Chapter 32 
1ησυχασαν δε και οι τρεισ φιλοι αυτου ετι αντειπειν ιωβ ην γαρ ιωβ δικαιοσ εναντιον αυτων2ωργισθη 
δε ελιουσ ο του βαραχιηλ ο βουζιτησ εκ τησ συγγενειασ ραµ τησ αυσιτιδοσ χωρασ ωργισθη δε τω ιωβ
 σφοδρα διοτι απεφηνεν εαυτον δικαιον εναντιον κυριου3και κατα των τριων δε φιλων ωργισθη σφοδρ
α διοτι ουκ ηδυνηθησαν αποκριθηναι αντιθετα ιωβ και εθεντο αυτον ειναι ασεβη4ελιουσ δε υπεµεινε
ν δουναι αποκρισιν ιωβ οτι πρεσβυτεροι αυτου εισιν ηµεραισ5και ειδεν ελιουσ οτι ουκ εστιν αποκρισ



ισ εν στοµατι των τριων ανδρων και εθυµωθη οργη αυτου6υπολαβων δε ελιουσ ο του βαραχιηλ ο βου
ζιτησ ειπεν νεωτεροσ µεν ειµι τω χρονω υµεισ δε εστε πρεσβυτεροι διο ησυχασα φοβηθεισ του υµιν α
ναγγειλαι την εµαυτου επιστηµην7ειπα δε οτι ο χρονοσ εστιν ο λαλων εν πολλοισ δε ετεσιν οιδασιν σ
οφιαν8αλλα πνευµα εστιν εν βροτοισ πνοη δε παντοκρατοροσ εστιν η διδασκουσα9ουχ οι πολυχρονιο
ι εισιν σοφοι ουδ′ οι γεροντεσ οιδασιν κριµα10διο ειπα ακουσατε µου και αναγγελω υµιν α οιδα11ενωτι
ζεσθε µου τα ρηµατα ερω γαρ υµων ακουοντων αχρι ου ετασητε λογουσ12και µεχρι υµων συνησω και
 ιδου ουκ ην τω ιωβ ελεγχων ανταποκρινοµενοσ ρηµατα αυτου εξ υµων13ινα µη ειπητε ευροµεν σοφια
ν κυριω προσθεµενοι14ανθρωπω δε επετρεψατε λαλησαι τοιαυτα ρηµατα15επτοηθησαν ουκ απεκριθησ
αν ετι επαλαιωσαν εξ αυτων λογουσ16υπεµεινα ου γαρ ελαλησαν οτι εστησαν ουκ απεκριθησαν17υπο
λαβων δε ελιουσ λεγει18παλιν λαλησω πληρησ γαρ ειµι ρηµατων ολεκει γαρ µε το πνευµα τησ γαστρο
σ19η δε γαστηρ µου ωσπερ ασκοσ γλευκουσ ζεων δεδεµενοσ η ωσπερ φυσητηρ χαλκεωσ ερρηγωσ20λαλ
ησω ινα αναπαυσωµαι ανοιξασ τα χειλη21ανθρωπον γαρ ου µη αισχυνθω αλλα µην ουδε βροτον ου µ
η εντραπω22ου γαρ επισταµαι θαυµασαι προσωπον ει δε µη και εµε σητεσ εδονται  
 
Chapter 33 
1ου µην δε αλλα ακουσον ιωβ τα ρηµατα µου και λαλιαν ενωτιζου µου2ιδου γαρ ηνοιξα το στοµα µο
υ και ελαλησεν η γλωσσα µου3καθαρα µου η καρδια ρηµασιν συνεσισ δε χειλεων µου καθαρα νοησε
ι4πνευµα θειον το ποιησαν µε πνοη δε παντοκρατοροσ η διδασκουσα µε5εαν δυνη δοσ µοι αποκρισιν 
προσ ταυτα υποµεινον στηθι κατ′ εµε και εγω κατα σε6εκ πηλου διηρτισαι συ ωσ και εγω εκ του αυτο
υ διηρτισµεθα7ουχ ο φοβοσ µου σε στροβησει ουδε η χειρ µου βαρεια εσται επι σοι8πλην ειπασ εν ωσι
ν µου φωνην ρηµατων σου ακηκοα9διοτι λεγεισ καθαροσ ειµι ουχ αµαρτων αµεµπτοσ δε ειµι ου γαρ η
νοµησα10µεµψιν δε κατ′ εµου ευρεν ηγηται δε µε ωσπερ υπεναντιον11εθετο δε εν ξυλω τον ποδα µου εφ
υλαξεν δε µου πασασ τασ οδουσ12πωσ γαρ λεγεισ δικαιοσ ειµι και ουκ επακηκοεν µου αιωνιοσ γαρ εσ
τιν ο επανω βροτων13λεγεισ δε δια τι τησ δικησ µου ουκ επακηκοεν παν ρηµα14εν γαρ τω απαξ λαλησ
αι ο κυριοσ εν δε τω δευτερω ενυπνιον15η εν µελετη νυκτερινη ωσ οταν επιπιπτη δεινοσ φοβοσ επ′ ανθ
ρωπουσ επι νυσταγµατων επι κοιτησ16τοτε ανακαλυπτει νουν ανθρωπων εν ειδεσιν φοβου τοιουτοισ α
υτουσ εξεφοβησεν17αποστρεψαι ανθρωπον εξ αδικιασ το δε σωµα αυτου απο πτωµατοσ ερρυσατο18εφ
εισατο δε τησ ψυχησ αυτου απο θανατου και µη πεσειν αυτον εν πολεµω19παλιν δε ηλεγξεν αυτον εν 
µαλακια επι κοιτησ και πληθοσ οστων αυτου εναρκησεν20παν δε βρωτον σιτου ου µη δυνηται προσδε
ξασθαι και η ψυχη αυτου βρωσιν επιθυµησει21εωσ αν σαπωσιν αυτου αι σαρκεσ και αποδειξη τα οστ
α αυτου κενα22ηγγισεν δε εισ θανατον η ψυχη αυτου η δε ζωη αυτου εν αδη23εαν ωσιν χιλιοι αγγελοι 
θανατηφοροι εισ αυτων ου µη τρωση αυτον εαν νοηση τη καρδια επιστραφηναι επι κυριον αναγγειλη
 δε ανθρωπω την εαυτου µεµψιν την δε ανοιαν αυτου δειξη24ανθεξεται του µη πεσειν αυτον εισ θανατ
ον ανανεωσει δε αυτου το σωµα ωσπερ αλοιφην επι τοιχου τα δε οστα αυτου εµπλησει µυελου25απαλ
υνει δε αυτου τασ σαρκασ ωσπερ νηπιου αποκαταστησει δε αυτον ανδρωθεντα εν ανθρωποισ26ευξαµ
ενοσ δε προσ κυριον και δεκτα αυτω εσται εισελευσεται δε προσωπω καθαρω συν εξηγορια αποδωσει
 δε ανθρωποισ δικαιοσυνην27ειτα τοτε αποµεµψεται ανθρωποσ αυτοσ εαυτω λεγων οια συνετελουν κ
αι ουκ αξια ητασεν µε ων ηµαρτον28σωσον ψυχην µου του µη ελθειν εισ διαφθοραν και η ζωη µου φω
σ οψεται29ιδου παντα ταυτα εργαται ο ισχυροσ οδουσ τρεισ µετα ανδροσ30αλλ′ ερρυσατο την ψυχην 
µου εκ θανατου ινα η ζωη µου εν φωτι αινη αυτον31ενωτιζου ιωβ και ακουε µου κωφευσον και εγω ει
µι λαλησω32ει εισιν λογοι αποκριθητι µοι λαλησον θελω γαρ δικαιωθηναι σε33ει µη συ ακουσον µου κ
ωφευσον και διδαξω σε σοφιαν  
 
Chapter 34 
1υπολαβων δε ελιουσ λεγει2ακουσατε µου σοφοι επισταµενοι ενωτιζεσθε το καλον3οτι ουσ λογουσ δο
κιµαζει και λαρυγξ γευεται βρωσιν4κρισιν ελωµεθα εαυτοισ γνωµεν ανα µεσον εαυτων ο τι καλον5οτι 
ειρηκεν ιωβ δικαιοσ ειµι ο κυριοσ απηλλαξεν µου το κριµα6εψευσατο δε τω κριµατι µου βιαιον το βε
λοσ µου ανευ αδικιασ7τισ ανηρ ωσπερ ιωβ πινων µυκτηρισµον ωσπερ υδωρ8ουχ αµαρτων ουδε ασεβη
σασ η οδου κοινωνησασ µετα ποιουντων τα ανοµα του πορευθηναι µετα ασεβων9µη γαρ ειπησ οτι ου
κ εσται επισκοπη ανδροσ και επισκοπη αυτω παρα κυριου10διο συνετοι καρδιασ ακουσατε µου µη µο
ι ειη εναντι κυριου ασεβησαι και εναντι παντοκρατοροσ ταραξαι το δικαιον11αλλα αποδιδοι ανθρωπ
ω καθα ποιει εκαστοσ αυτων και εν τριβω ανδροσ ευρησει αυτον12οιη δε τον κυριον ατοπα ποιησειν 
η ο παντοκρατωρ ταραξει κρισιν13οσ εποιησεν την γην τισ δε εστιν ο ποιων την υπ′ ουρανον και τα εν
οντα παντα14ει γαρ βουλοιτο συνεχειν και το πνευµα παρ′ αυτω κατασχειν15τελευτησει πασα σαρξ οµ
οθυµαδον πασ δε βροτοσ εισ γην απελευσεται οθεν και επλασθη16ει δε µη νουθετη ακουε ταυτα ενωτι
ζου φωνην ρηµατων17ιδε συ τον µισουντα ανοµα και τον ολλυντα τουσ πονηρουσ οντα αιωνιον δικαι
ον18ασεβησ ο λεγων βασιλει παρανοµεισ ασεβεστατε τοισ αρχουσιν19οσ ουκ επησχυνθη προσωπον εν
τιµου ουδε οιδεν τιµην θεσθαι αδροισ θαυµασθηναι προσωπα αυτων20κενα δε αυτοισ αποβησεται το 



κεκραγεναι και δεισθαι ανδροσ εχρησαντο γαρ παρανοµωσ εκκλινοµενων αδυνατων21αυτοσ γαρ ορα
τησ εστιν εργων ανθρωπων λεληθεν δε αυτον ουδεν ων πρασσουσιν22ουδε εσται τοποσ του κρυβηναι 
τουσ ποιουντασ τα ανοµα23οτι ουκ επ′ ανδρα θησει ετι ο γαρ κυριοσ παντασ εφορα24ο καταλαµβανων
 ανεξιχνιαστα ενδοξα τε και εξαισια ων ουκ εστιν αριθµοσ25ο γνωριζων αυτων τα εργα και στρεψει ν
υκτα και ταπεινωθησονται26εσβεσεν δε ασεβεισ ορατοι δε εναντιον αυτου27οτι εξεκλιναν εκ νοµου θε
ου δικαιωµατα δε αυτου ουκ επεγνωσαν28του επαγαγειν επ′ αυτον κραυγην πενητοσ και κραυγην πτω
χων εισακουσεται29και αυτοσ ησυχιαν παρεξει και τισ καταδικασεται και κρυψει προσωπον και τισ 
οψεται αυτον και κατα εθνουσ και κατα ανθρωπου οµου30βασιλευων ανθρωπον υποκριτην απο δυσκ
ολιασ λαου31οτι προσ τον ισχυρον ο λεγων ειληφα ουκ ενεχυρασω32ανευ εµαυτου οψοµαι συ δειξον µ
οι ει αδικιαν ηργασαµην ου µη προσθησω33µη παρα σου αποτεισει αυτην οτι απωση οτι συ εκλεξη κα
ι ουκ εγω και τι εγνωσ λαλησον34διο συνετοι καρδιασ ερουσιν ταυτα ανηρ δε σοφοσ ακηκοεν µου το 
ρηµα35ιωβ δε ουκ εν συνεσει ελαλησεν τα δε ρηµατα αυτου ουκ εν επιστηµη36ου µην δε αλλα µαθε ιω
β µη δωσ ετι ανταποκρισιν ωσπερ οι αφρονεσ37ινα µη προσθωµεν εφ′ αµαρτιαισ ηµων ανοµια δε εφ′ η
µιν λογισθησεται πολλα λαλουντων ρηµατα εναντιον του κυριου  
 
Chapter 35 
1υπολαβων δε ελιουσ λεγει2τι τουτο ηγησω εν κρισει συ τισ ει οτι ειπασ δικαιοσ ειµι εναντι κυριου3η ε
ρεισ τι ποιησω αµαρτων4εγω σοι δωσω αποκρισιν και τοισ τρισιν φιλοισ σου5αναβλεψον εισ τον ουρα
νον και ιδε καταµαθε δε νεφη ωσ υψηλα απο σου6ει ηµαρτεσ τι πραξεισ ει δε και πολλα ηνοµησασ τι 
δυνασαι ποιησαι7επει δε ουν δικαιοσ ει τι δωσεισ αυτω η τι εκ χειροσ σου ληµψεται8ανδρι τω οµοιω 
σου η ασεβεια σου και υιω ανθρωπου η δικαιοσυνη σου9απο πληθουσ συκοφαντουµενοι κεκραξοντα
ι βοησονται απο βραχιονοσ πολλων10και ουκ ειπεν που εστιν ο θεοσ ο ποιησασ µε ο κατατασσων φυλ
ακασ νυκτερινασ11ο διοριζων µε απο τετραποδων γησ απο δε πετεινων ουρανου12εκει κεκραξονται κα
ι ου µη εισακουση και απο υβρεωσ πονηρων13ατοπα γαρ ου βουλεται ο κυριοσ ιδειν αυτοσ γαρ ο παν
τοκρατωρ ορατησ εστιν14των συντελουντων τα ανοµα και σωσει µε κριθητι δε εναντιον αυτου ει δυν
ασαι αινεσαι αυτον ωσ εστιν15και νυν οτι ουκ εστιν επισκεπτοµενοσ οργην αυτου και ουκ εγνω παρα
πτωµατι σφοδρα16και ιωβ µαταιωσ ανοιγει το στοµα αυτου εν αγνωσια ρηµατα βαρυνει  
 
Chapter 36 
1προσθεισ δε ελιουσ ετι λεγει2µεινον µε µικρον ετι ινα διδαξω σε ετι γαρ εν εµοι εστιν λεξισ3αναλαβω
ν την επιστηµην µου µακραν εργοισ δε µου δικαια ερω4επ′ αληθειασ και ουκ αδικα ρηµατα αδικωσ σ
υνιεισ5γιγνωσκε δε οτι ο κυριοσ ου µη αποποιησηται τον ακακον δυνατοσ ισχυι καρδιασ6ασεβη ου µ
η ζωοποιησει και κριµα πτωχων δωσει7ουκ αφελει απο δικαιου οφθαλµουσ αυτου και µετα βασιλεων 
εισ θρονον και καθιει αυτουσ εισ νεικοσ και υψωθησονται8και ει πεπεδηµενοι εν χειροπεδαισ συσχεθ
ησονται εν σχοινιοισ πενιασ9και αναγγελει αυτοισ τα εργα αυτων και τα παραπτωµατα αυτων οτι ισ
χυσουσιν10αλλα του δικαιου εισακουσεται και ειπεν οτι επιστραφησονται εξ αδικιασ11εαν ακουσωσι
ν και δουλευσωσιν συντελεσουσιν τασ ηµερασ αυτων εν αγαθοισ και τα ετη αυτων εν ευπρεπειαισ12α
σεβεισ δε ου διασωζει παρα το µη βουλεσθαι ειδεναι αυτουσ τον κυριον και διοτι νουθετουµενοι ανη
κοοι ησαν13και υποκριται καρδια ταξουσιν θυµον ου βοησονται οτι εδησεν αυτουσ14αποθανοι τοινυ
ν εν νεοτητι η ψυχη αυτων η δε ζωη αυτων τιτρωσκοµενη υπο αγγελων15ανθ′ ων εθλιψαν ασθενη και 
αδυνατον κριµα δε πραεων εκθησει16και προσετι ηπατησεν σε εκ στοµατοσ εχθρου αβυσσοσ καταχυ
σισ υποκατω αυτησ και κατεβη τραπεζα σου πληρησ πιοτητοσ17ουχ υστερησει δε απο δικαιων κριµα
18θυµοσ δε επ′ ασεβεισ εσται δι′ ασεβειαν δωρων ων εδεχοντο επ′ αδικιαισ19µη σε εκκλινατω εκων ο ν
ουσ δεησεωσ εν αναγκη οντων αδυνατων και παντασ τουσ κραταιουντασ ισχυν20µη εξελκυσησ την ν
υκτα του αναβηναι λαουσ αντ′ αυτων21αλλα φυλαξαι µη πραξησ ατοπα επι τουτον γαρ εξειλω απο πτ
ωχειασ22ιδου ο ισχυροσ κραταιωσει εν ισχυι αυτου τισ γαρ εστιν κατ′ αυτον δυναστησ23τισ δε εστιν 
ο εταζων αυτου τα εργα η τισ ο ειπασ επραξεν αδικα24µνησθητι οτι µεγαλα εστιν αυτου τα εργα ων η
ρξαν ανδρεσ25πασ ανθρωποσ ειδεν εν εαυτω οσοι τιτρωσκοµενοι εισιν βροτοι26ιδου ο ισχυροσ πολυσ 
και ου γνωσοµεθα αριθµοσ ετων αυτου και απεραντοσ27αριθµηται δε αυτω σταγονεσ υετου και επιχυ
θησονται υετω εισ νεφελην28ρυησονται παλαιωµατα εσκιασεν δε νεφη επι αµυθητων βροτων28ωραν ε
θετο κτηνεσιν οιδασιν δε κοιτησ ταξιν28επι τουτοισ πασιν ουκ εξισταται σου η διανοια ουδε διαλλασ
σεται σου η καρδια απο σωµατοσ29και εαν συνη απεκτασεισ νεφελησ ισοτητα σκηνησ αυτου30ιδου ε
κτεινει επ′ αυτον ηδω και ριζωµατα τησ θαλασσησ εκαλυψεν31εν γαρ αυτοισ κρινει λαουσ δωσει τρο
φην τω ισχυοντι32επι χειρων εκαλυψεν φωσ και ενετειλατο περι αυτησ εν απαντωντι33αναγγελει περι 
αυτου φιλον αυτου κτησισ και περι αδικιασ  
 
Chapter 37 
1και ταυτησ εταραχθη η καρδια µου και απερρυη εκ του τοπου αυτησ2ακουε ακοην εν οργη θυµου κυ



ριου και µελετη εκ στοµατοσ αυτου εξελευσεται3υποκατω παντοσ του ουρανου αρχη αυτου και το φ
ωσ αυτου επι πτερυγων τησ γησ4οπισω αυτου βοησεται φωνη βροντησει εν φωνη υβρεωσ αυτου και ο
υκ ανταλλαξει αυτουσ οτι ακουσει φωνην αυτου5βροντησει ο ισχυροσ εν φωνη αυτου θαυµασια εποι
ησεν γαρ µεγαλα α ουκ ηδειµεν6συντασσων χιονι γινου επι τησ γησ και χειµων υετοσ και χειµων υετ
ων δυναστειασ αυτου7εν χειρι παντοσ ανθρωπου κατασφραγιζει ινα γνω πασ ανθρωποσ την εαυτου α
σθενειαν8εισηλθεν δε θηρια υπο σκεπην ησυχασαν δε επι κοιτησ9εκ ταµιειων επερχονται διναι απο δε
 ακρωτηριων ψυχοσ10και απο πνοησ ισχυρου δωσει παγοσ οιακιζει δε το υδωρ ωσ εαν βουληται11και 
εκλεκτον καταπλασσει νεφελη διασκορπιει νεφοσ φωσ αυτου12και αυτοσ κυκλωµατα διαστρεψει εν θ
εεβουλαθω εισ εργα αυτων παντα οσα αν εντειληται αυτοισ ταυτα συντετακται παρ′ αυτου επι τησ γ
ησ13εαν εισ παιδειαν εαν εισ την γην αυτου εαν εισ ελεοσ ευρησει αυτον14ενωτιζου ταυτα ιωβ στηθι ν
ουθετου δυναµιν κυριου15οιδαµεν οτι ο θεοσ εθετο εργα αυτου φωσ ποιησασ εκ σκοτουσ16επισταται δ
ε διακρισιν νεφων εξαισια δε πτωµατα πονηρων17σου δε η στολη θερµη ησυχαζεται δε επι τησ γησ18σ
τερεωσεισ µετ′ αυτου εισ παλαιωµατα ισχυραι ωσ ορασισ επιχυσεωσ19δια τι διδαξον µε τι ερουµεν α
υτω και παυσωµεθα πολλα λεγοντεσ20µη βιβλοσ η γραµµατευσ µοι παρεστηκεν ινα ανθρωπον εστηκω
σ κατασιωπησω21πασιν δ′ ουχ ορατον το φωσ τηλαυγεσ εστιν εν τοισ παλαιωµασιν ωσπερ το παρ′ αυτ
ου επι νεφων22απο βορρα νεφη χρυσαυγουντα επι τουτοισ µεγαλη η δοξα και τιµη παντοκρατοροσ23κ
αι ουχ ευρισκοµεν αλλον οµοιον τη ισχυι αυτου ο τα δικαια κρινων ουκ οιει επακουειν αυτον24διο φο
βηθησονται αυτον οι ανθρωποι φοβηθησονται δε αυτον και οι σοφοι καρδια  
 
Chapter 38 
1µετα δε το παυσασθαι ελιουν τησ λεξεωσ ειπεν ο κυριοσ τω ιωβ δια λαιλαποσ και νεφων2τισ ουτοσ ο
 κρυπτων µε βουλην συνεχων δε ρηµατα εν καρδια εµε δε οιεται κρυπτειν3ζωσαι ωσπερ ανηρ την οσφ
υν σου ερωτησω δε σε συ δε µοι αποκριθητι4που ησ εν τω θεµελιουν µε την γην απαγγειλον δε µοι ει ε
πιστη συνεσιν5τισ εθετο τα µετρα αυτησ ει οιδασ η τισ ο επαγαγων σπαρτιον επ′ αυτησ6επι τινοσ οι κ
ρικοι αυτησ πεπηγασιν τισ δε εστιν ο βαλων λιθον γωνιαιον επ′ αυτησ7οτε εγενηθησαν αστρα ηνεσαν
 µε φωνη µεγαλη παντεσ αγγελοι µου8εφραξα δε θαλασσαν πυλαισ οτε εµαιµασσεν εκ κοιλιασ µητροσ
 αυτησ εκπορευοµενη9εθεµην δε αυτη νεφοσ αµφιασιν οµιχλη δε αυτην εσπαργανωσα10εθεµην δε αυτ
η ορια περιθεισ κλειθρα και πυλασ11ειπα δε αυτη µεχρι τουτου ελευση και ουχ υπερβηση αλλ′ εν σεα
υτη συντριβησεται σου τα κυµατα12η επι σου συντεταχα φεγγοσ πρωινον εωσφοροσ δε ειδεν την εαυτ
ου ταξιν13επιλαβεσθαι πτερυγων γησ εκτιναξαι ασεβεισ εξ αυτησ14η συ λαβων γην πηλον επλασασ ζ
ωον και λαλητον αυτον εθου επι γησ15αφειλασ δε απο ασεβων το φωσ βραχιονα δε υπερηφανων συνετ
ριψασ16ηλθεσ δε επι πηγην θαλασσησ εν δε ιχνεσιν αβυσσου περιεπατησασ17ανοιγονται δε σοι φοβω 
πυλαι θανατου πυλωροι δε αδου ιδοντεσ σε επτηξαν18νενουθετησαι δε το ευροσ τησ υπ′ ουρανον ανα
γγειλον δη µοι ποση τισ εστιν19ποια δε γη αυλιζεται το φωσ σκοτουσ δε ποιοσ ο τοποσ20ει αγαγοισ µε ε
ισ ορια αυτων ει δε και επιστασαι τριβουσ αυτων21οιδα αρα οτι τοτε γεγεννησαι αριθµοσ δε ετων σου
 πολυσ22ηλθεσ δε επι θησαυρουσ χιονοσ θησαυρουσ δε χαλαζησ εορακασ23αποκειται δε σοι εισ ωρα
ν εχθρων εισ ηµεραν πολεµου και µαχησ24ποθεν δε εκπορευεται παχνη η διασκεδαννυται νοτοσ εισ τ
ην υπ′ ουρανον25τισ δε ητοιµασεν υετω λαβρω ρυσιν οδον δε κυδοιµων26του υετισαι επι γην ου ουκ α
νηρ ερηµον ου ουχ υπαρχει ανθρωποσ εν αυτη27του χορτασαι αβατον και αοικητον και του εκβλαστ
ησαι εξοδον χλοησ28τισ εστιν υετου πατηρ τισ δε εστιν ο τετοκωσ βωλουσ δροσου29εκ γαστροσ δε τιν
οσ εκπορευεται ο κρυσταλλοσ παχνην δε εν ουρανω τισ τετοκεν30η καταβαινει ωσπερ υδωρ ρεον προ
σωπον δε αβυσσου τισ επηξεν31συνηκασ δε δεσµον πλειαδοσ και φραγµον ωριωνοσ ηνοιξασ32η διανο
ιξεισ µαζουρωθ εν καιρω αυτου και εσπερον επι κοµησ αυτου αξεισ αυτα33επιστασαι δε τροπασ ουρ
ανου η τα υπ′ ουρανον οµοθυµαδον γινοµενα34καλεσεισ δε νεφοσ φωνη και τροµω υδατοσ λαβρω υπα
κουσεται σου35αποστελεισ δε κεραυνουσ και πορευσονται ερουσιν δε σοι τι εστιν36τισ δε εδωκεν γυνα
ιξιν υφασµατοσ σοφιαν η ποικιλτικην επιστηµην37τισ δε ο αριθµων νεφη σοφια ουρανον δε εισ γην εκ
λινεν38κεχυται δε ωσπερ γη κονια κεκολληκα δε αυτον ωσπερ λιθω κυβον39θηρευσεισ δε λεουσιν βορ
αν ψυχασ δε δρακοντων εµπλησεισ40δεδοικασιν γαρ εν κοιταισ αυτων καθηνται δε εν υλαισ ενεδρευο
ντεσ41τισ δε ητοιµασεν κορακι βοραν νεοσσοι γαρ αυτου προσ κυριον κεκραγασιν πλανωµενοι τα σιτ
α ζητουντεσ  
 
Chapter 39 
1ει εγνωσ καιρον τοκετου τραγελαφων πετρασ εφυλαξασ δε ωδινασ ελαφων2ηριθµησασ δε αυτων µην
ασ πληρεισ τοκετου ωδινασ δε αυτων ελυσασ3εξεθρεψασ δε αυτων τα παιδια εξω φοβου ωδινασ αυτω
ν εξαποστελεισ4απορρηξουσιν τα τεκνα αυτων πληθυνθησονται εν γενηµατι εξελευσονται και ου µη 
ανακαµψουσιν αυτοισ5τισ δε εστιν ο αφεισ ονον αγριον ελευθερον δεσµουσ δε αυτου τισ ελυσεν6εθεµ
ην δε την διαιταν αυτου ερηµον και τα σκηνωµατα αυτου αλµυριδα7καταγελων πολυοχλιασ πολεωσ 
µεµψιν δε φορολογου ουκ ακουων8κατασκεψεται ορη νοµην αυτου και οπισω παντοσ χλωρου ζητει9β



ουλησεται δε σοι µονοκερωσ δουλευσαι η κοιµηθηναι επι φατνησ σου10δησεισ δε εν ιµασι ζυγον αυτ
ου η ελκυσει σου αυλακασ εν πεδιω11πεποιθασ δε επ′ αυτω οτι πολλη η ισχυσ αυτου επαφησεισ δε αυ
τω τα εργα σου12πιστευσεισ δε οτι αποδωσει σοι τον σπορον εισοισει δε σου τον αλωνα13πτερυξ τερπο
µενων νεελασα εαν συλλαβη ασιδα και νεσσα14οτι αφησει εισ γην τα ωα αυτησ και επι χουν θαλψει15

και επελαθετο οτι πουσ σκορπιει και θηρια αγρου καταπατησει16απεσκληρυνεν τα τεκνα αυτησ ωστε 
µη εαυτη εισ κενον εκοπιασεν ανευ φοβου17οτι κατεσιωπησεν αυτη ο θεοσ σοφιαν και ουκ εµερισεν α
υτη εν τη συνεσει18κατα καιρον εν υψει υψωσει καταγελασεται ιππου και του επιβατου αυτου19η συ 
περιεθηκασ ιππω δυναµιν ενεδυσασ δε τραχηλω αυτου φοβον20περιεθηκασ δε αυτω πανοπλιαν δοξαν 
δε στηθεων αυτου τολµη21ανορυσσων εν πεδιω γαυρια εκπορευεται δε εισ πεδιον εν ισχυι22συναντων 
βελει καταγελα και ου µη αποστραφη απο σιδηρου23επ′ αυτω γαυρια τοξον και µαχαιρα24και οργη αφ
ανιει την γην και ου µη πιστευση εωσ αν σηµανη σαλπιγξ25σαλπιγγοσ δε σηµαινουσησ λεγει ευγε πορ
ρωθεν δε οσφραινεται πολεµου συν αλµατι και κραυγη26εκ δε τησ σησ επιστηµησ εστηκεν ιεραξ αναπ
ετασασ τασ πτερυγασ ακινητοσ καθορων τα προσ νοτον27επι δε σω προσταγµατι υψουται αετοσ γυψ δ
ε επι νοσσιασ αυτου καθεσθεισ αυλιζεται28επ′ εξοχη πετρασ και αποκρυφω29εκεισε ων ζητει τα σιτα π
ορρωθεν οι οφθαλµοι αυτου σκοπευουσιν30νεοσσοι δε αυτου φυρονται εν αιµατι ου δ′ αν ωσι τεθνεωτ
εσ παραχρηµα ευρισκονται  
 
Chapter 40 
1και απεκριθη κυριοσ ο θεοσ τω ιωβ και ειπεν2µη κρισιν µετα ικανου εκκλινει ελεγχων θεον αποκριθη
σεται αυτην3υπολαβων δε ιωβ λεγει τω κυριω4τι ετι εγω κρινοµαι νουθετουµενοσ και ελεγχων κυριον 
ακουων τοιαυτα ουθεν ων εγω δε τινα αποκρισιν δω προσ ταυτα χειρα θησω επι στοµατι µου5απαξ λε
λαληκα επι δε τω δευτερω ου προσθησω6ετι δε υπολαβων ο κυριοσ ειπεν τω ιωβ εκ του νεφουσ7µη αλλ
α ζωσαι ωσπερ ανηρ την οσφυν σου ερωτησω δε σε συ δε µοι αποκριθητι8µη αποποιου µου το κριµα ο
ιει δε µε αλλωσ σοι κεχρηµατικεναι η ινα αναφανησ δικαιοσ9η βραχιων σοι εστιν κατα του κυριου η 
φωνη κατ′ αυτον βροντασ10αναλαβε δη υψοσ και δυναµιν δοξαν δε και τιµην αµφιεσαι11αποστειλον δ
ε αγγελουσ οργη παν δε υβριστην ταπεινωσον12υπερηφανον δε σβεσον σηψον δε ασεβεισ παραχρηµα1

3κρυψον δε εισ γην εξω οµοθυµαδον τα δε προσωπα αυτων ατιµιασ εµπλησον14οµολογησω αρα οτι δυ
ναται η δεξια σου σωσαι15αλλα δη ιδου θηρια παρα σοι χορτον ισα βουσιν εσθιει16ιδου δη ισχυσ αυτ
ου επ′ οσφυι η δε δυναµισ επ′ οµφαλου γαστροσ17εστησεν ουραν ωσ κυπαρισσον τα δε νευρα αυτου σ
υµπεπλεκται18αι πλευραι αυτου πλευραι χαλκειαι η δε ραχισ αυτου σιδηροσ χυτοσ19τουτ′ εστιν αρχη
 πλασµατοσ κυριου πεποιηµενον εγκαταπαιζεσθαι υπο των αγγελων αυτου20επελθων δε επ′ οροσ ακρο
τοµον εποιησεν χαρµονην τετραποσιν εν τω ταρταρω21υπο παντοδαπα δενδρα κοιµαται παρα παπυρο
ν και καλαµον και βουτοµον22σκιαζονται δε εν αυτω δενδρα µεγαλα συν ραδαµνοισ και κλωνεσ αγνο
υ23εαν γενηται πληµµυρα ου µη αισθηθη πεποιθεν οτι προσκρουσει ο ιορδανησ εισ το στοµα αυτου24ε
ν τω οφθαλµω αυτου δεξεται αυτον ενσκολιευοµενοσ τρησει ρινα25αξεισ δε δρακοντα εν αγκιστρω πε
ριθησεισ δε φορβεαν περι ρινα αυτου26ει δησεισ κρικον εν τω µυκτηρι αυτου ψελιω δε τρυπησεισ το χ
ειλοσ αυτου27λαλησει δε σοι δεησει ικετηρια µαλακωσ28θησεται δε διαθηκην µετα σου ληµψη δε αυτ
ον δουλον αιωνιον29παιξη δε εν αυτω ωσπερ ορνεω η δησεισ αυτον ωσπερ στρουθιον παιδιω30ενσιτου
νται δε εν αυτω εθνη µεριτευονται δε αυτον φοινικων γενη31παν δε πλωτον συνελθον ου µη ενεγκωσιν 
βυρσαν µιαν ουρασ αυτου και εν πλοιοισ αλιεων κεφαλην αυτου32επιθησεισ δε αυτω χειρα µνησθεισ 
πολεµον τον γινοµενον εν σωµατι αυτου και µηκετι γινεσθω  
 
Chapter 41 
1ουχ εορακασ αυτον ουδε επι τοισ λεγοµενοισ τεθαυµακασ2ου δεδοικασ οτι ητοιµασται µοι τισ γαρ ε
στιν ο εµοι αντιστασ3η τισ αντιστησεται µοι και υποµενει ει πασα η υπ′ ουρανον εµη εστιν4ου σιωπη
σοµαι δι′ αυτον και λογον δυναµεωσ ελεησει τον ισον αυτου5τισ αποκαλυψει προσωπον ενδυσεωσ αυ
του εισ δε πτυξιν θωρακοσ αυτου τισ αν εισελθοι6πυλασ προσωπου αυτου τισ ανοιξει κυκλω οδοντων
 αυτου φοβοσ7τα εγκατα αυτου ασπιδεσ χαλκειαι συνδεσµοσ δε αυτου ωσπερ σµιριτησ λιθοσ8εισ του 
ενοσ κολλωνται πνευµα δε ου µη διελθη αυτον9ανηρ τω αδελφω αυτου προσκολληθησεται συνεχοντ
αι και ου µη αποσπασθωσιν10εν πταρµω αυτου επιφαυσκεται φεγγοσ οι δε οφθαλµοι αυτου ειδοσ εωσφ
ορου11εκ στοµατοσ αυτου εκπορευονται λαµπαδεσ καιοµεναι και διαρριπτουνται εσχαραι πυροσ12εκ 
µυκτηρων αυτου εκπορευεται καπνοσ καµινου καιοµενησ πυρι ανθρακων13η ψυχη αυτου ανθρακεσ 
φλοξ δε εκ στοµατοσ αυτου εκπορευεται14εν δε τραχηλω αυτου αυλιζεται δυναµισ εµπροσθεν αυτου τ
ρεχει απωλεια15σαρκεσ δε σωµατοσ αυτου κεκολληνται καταχεει επ′ αυτον ου σαλευθησεται16η καρδ
ια αυτου πεπηγεν ωσ λιθοσ εστηκεν δε ωσπερ ακµων ανηλατοσ17στραφεντοσ δε αυτου φοβοσ θηριοισ 
τετραποσιν επι γησ αλλοµενοισ18εαν συναντησωσιν αυτω λογχαι ουδεν µη ποιησωσιν δορυ επηρµενο
ν και θωρακα19ηγηται µεν γαρ σιδηρον αχυρα χαλκον δε ωσπερ ξυλον σαθρον20ου µη τρωση αυτον τ
οξον χαλκειον ηγηται µεν πετροβολον χορτον21ωσ καλαµη ελογισθησαν σφυραι καταγελα δε σεισµου



 πυρφορου22η στρωµνη αυτου οβελισκοι οξεισ πασ δε χρυσοσ θαλασσησ υπ′ αυτον ωσπερ πηλοσ αµυ
θητοσ23αναζει την αβυσσον ωσπερ χαλκειον ηγηται δε την θαλασσαν ωσπερ εξαλειπτρον24τον δε ταρ
ταρον τησ αβυσσου ωσπερ αιχµαλωτον ελογισατο αβυσσον εισ περιπατον25ουκ εστιν ουδεν επι τησ γ
ησ οµοιον αυτω πεποιηµενον εγκαταπαιζεσθαι υπο των αγγελων µου26παν υψηλον ορα αυτοσ δε βασι
λευσ παντων των εν τοισ υδασιν  
 
Chapter 42 
1υπολαβων δε ιωβ λεγει τω κυριω2οιδα οτι παντα δυνασαι αδυνατει δε σοι ουθεν3τισ γαρ εστιν ο κρυπ
των σε βουλην φειδοµενοσ δε ρηµατων και σε οιεται κρυπτειν τισ δε αναγγελει µοι α ουκ ηδειν µεγαλ
α και θαυµαστα α ουκ ηπισταµην4ακουσον δε µου κυριε ινα καγω λαλησω ερωτησω δε σε συ δε µε δι
δαξον5ακοην µεν ωτοσ ηκουον σου το προτερον νυνι δε ο οφθαλµοσ µου εορακεν σε6διο εφαυλισα εµ
αυτον και ετακην ηγηµαι δε εµαυτον γην και σποδον7εγενετο δε µετα το λαλησαι τον κυριον παντα τ
α ρηµατα ταυτα τω ιωβ ειπεν ο κυριοσ ελιφασ τω θαιµανιτη ηµαρτεσ συ και οι δυο φιλοι σου ου γαρ 
ελαλησατε ενωπιον µου αληθεσ ουδεν ωσπερ ο θεραπων µου ιωβ8νυν δε λαβετε επτα µοσχουσ και επτ
α κριουσ και πορευθητε προσ τον θεραποντα µου ιωβ και ποιησει καρπωσιν περι υµων ιωβ δε ο θεραπ
ων µου ευξεται περι υµων οτι ει µη προσωπον αυτου ληµψοµαι ει µη γαρ δι′ αυτον απωλεσα αν υµασ 
ου γαρ ελαλησατε αληθεσ κατα του θεραποντοσ µου ιωβ9επορευθη δε ελιφασ ο θαιµανιτησ και βαλδ
αδ ο σαυχιτησ και σωφαρ ο µιναιοσ και εποιησαν καθωσ συνεταξεν αυτοισ ο κυριοσ και ελυσεν την 
αµαρτιαν αυτοισ δια ιωβ10ο δε κυριοσ ηυξησεν τον ιωβ ευξαµενου δε αυτου και περι των φιλων αυτο
υ αφηκεν αυτοισ την αµαρτιαν εδωκεν δε ο κυριοσ διπλα οσα ην εµπροσθεν ιωβ εισ διπλασιασµον11η
κουσαν δε παντεσ οι αδελφοι αυτου και αι αδελφαι αυτου παντα τα συµβεβηκοτα αυτω και ηλθον πρ
οσ αυτον και παντεσ οσοι ηδεισαν αυτον εκ πρωτου φαγοντεσ δε και πιοντεσ παρ′ αυτω παρεκαλεσα
ν αυτον και εθαυµασαν επι πασιν οισ επηγαγεν αυτω ο κυριοσ εδωκεν δε αυτω εκαστοσ αµναδα µιαν 
και τετραδραχµον χρυσουν ασηµον12ο δε κυριοσ ευλογησεν τα εσχατα ιωβ η τα εµπροσθεν ην δε τα κ
τηνη αυτου προβατα µυρια τετρακισχιλια καµηλοι εξακισχιλιαι ζευγη βοων χιλια ονοι θηλειαι νοµα
δεσ χιλιαι13γεννωνται δε αυτω υιοι επτα και θυγατερεσ τρεισ14και εκαλεσεν την µεν πρωτην ηµεραν τ
ην δε δευτεραν κασιαν την δε τριτην αµαλθειασ κερασ15και ουχ ευρεθησαν κατα τασ θυγατερασ ιωβ 
βελτιουσ αυτων εν τη υπ′ ουρανον εδωκεν δε αυταισ ο πατηρ κληρονοµιαν εν τοισ αδελφοισ16εζησεν 
δε ιωβ µετα την πληγην ετη εκατον εβδοµηκοντα τα δε παντα εζησεν ετη διακοσια τεσσαρακοντα οκτ
ω και ειδεν ιωβ τουσ υιουσ αυτου και τουσ υιουσ των υιων αυτου τεταρτην γενεαν17και ετελευτησεν 
ιωβ πρεσβυτεροσ και πληρησ ηµερων17γεγραπται δε αυτον παλιν αναστησεσθαι µεθ′ ων ο κυριοσ ανι
στησιν17ουτοσ ερµηνευεται εκ τησ συριακησ βιβλου εν µεν γη κατοικων τη αυσιτιδι επι τοισ οριοισ τ
ησ ιδουµαιασ και αραβιασ πρου+πηρχεν δε αυτω ονοµα ιωβαβ17λαβων δε γυναικα αραβισσαν γεννα 
υιον ω ονοµα εννων ην δε αυτοσ πατροσ µεν ζαρε των ησαυ υιων υιοσ µητροσ δε βοσορρασ ωστε ειν
αι αυτον πεµπτον απο αβρααµ17και ουτοι οι βασιλεισ οι βασιλευσαντεσ εν εδωµ ησ και αυτοσ ηρξεν 
χωρασ πρωτοσ βαλακ ο του βεωρ και ονοµα τη πολει αυτου δενναβα µετα δε βαλακ ιωβαβ ο καλουµε
νοσ ιωβ µετα δε τουτον ασοµ ο υπαρχων ηγεµων εκ τησ θαιµανιτιδοσ χωρασ µετα δε τουτον αδαδ υιο
σ βαραδ ο εκκοψασ µαδιαµ εν τω πεδιω µωαβ και ονοµα τη πολει αυτου γεθθαιµ17οι δε ελθοντεσ προσ
 αυτον φιλοι ελιφασ των ησαυ υιων θαιµανων βασιλευσ βαλδαδ ο σαυχαιων τυραννοσ σωφαρ ο µινα
ιων βασιλευσ  


