Jb kapitola 1.
[1] Byl muž v zemi Úsu jménem Jób; byl to muž bezúhonný a přímý, bál se Boha a vystříhal se zlého. [2] Narodilo se mu sedm synů a tři dcery. [3]
Jeho stáda čítala sem tisíc ovcí, tři tisíce velbloudů, pět set spřežení skotu a pět set oslic. Měl také velmi mnoho služebnictva. Ten muž předčil
všechny syny dávnověku. [4] Jeho synové strojívali doma hodokvasy, každý ve svůj den, a zvali i své tři sestry, aby s nimi hodovaly a pily. [5] Když
uplynuly dny hodokvasu, Jób pro ně posílal a posvěcoval Je. Za časného jitra obětoval oběti zápalné za každého z nich; říkal si totiž: "Možná, že moji
synové zhřešili a zlořečili v srdci Bohu." Tak činil Jób po všechny dny. [6] Nastal pak den, kdy přišli synové Boží, aby předstoupili před Hospodina;
přišel mezi ně i satan. [7] Hospodin se satana zeptal: "Odkud přicházíš?" Satan Hospodinu odpověděl: "Procházel jsem zemi křížem krážem." [8]
Hospodin se satana zeptal: "Zdalipak sis všiml mého služebníka Jóba? Nemá na zemi sobě rovného. Je to muž bezúhonný a přímý, bojí se Boha a
vystříhá se zlého." [9] Satan však Hospodinu odpověděl: "Cožpak se Jób bojí Boha bezdůvodně? [10] Vždyť jsi ho ze všech stran ohradil, rovněž jeho
dům a všechno, co má. Dílu jeho rukou žehnáš a jeho stáda se na zemi rozmohla. [11] Ale jen vztáhni ruku a zasáhni všechno, co má, hned ti bude do
očí zlořečit." [12] Hospodin na to satanovi odvětil: "Nuže, měj si moc nade vším, co mu patří, pouze na něho ruku nevztahuj." A satan od Hospodina
odešel. [13] Nastal pak den, kdy Jóbovi synové a dcery hodovali a pili víno v domě svého prvorozeného bratra. [14] Tu přišel k Jóbovi posel a řekl:
"Právě orali s dobytkem a při něm se popásaly oslice. [15] Vtom přitrhli Šebovci, pobrali je a čeleď pobili ostřím meče. Unikl jsem jenom já a oznamuji
ti to." [16] Ještě nedomluvil, když přišel další a řekl: "Z nebe spadl Boží oheň, zachvátil ovce a čeleď pozřel. Unikl jsem jenom já a oznamuji ti to." [17]
Ještě nedomluvil, když přišel další a řekl: "Kaldejci rozdělení do tří houfů napadli velbloudy, pobrali je a čeleď pobili ostřím meče. Unikl jsem jenom já a
oznamuji ti to." [18] Ještě nedomluvil, když přišel další a řekl: "Tvoji synové a dcery hodovali a pili víno v domě svého prvorozeného bratra. [19] Vtom
se zvedl od pouště silný vítr a opřel se ze všech čtyř stran do domu. Ten se na mladé lidi zřítil a oni zahynuli. Unikl jsem jenom já a oznamuji ti to." [20]
Tu Jób povstal, roztrhl svou řízu a oholil si hlavu. Potom padl k zemi, klaněl se [21] a pravil: "Z života své matky jsem vyšel nahý, nahý se tam vrátím.
Hospodin dal, Hospodin vzal; jméno Hospodinovo buď požehnáno." [22] Při tom všem se Jób nijak neprohřešil a neřekl proti Bohu nic nepatřičného.
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