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หนนังสสือโยบ
บทนนนำสสหสู่ นนังสสือโยบ: หนนังสสือโยบเปป็นหนนนึ่งในหนนังสสือททนึ่ไมมธรรมดาในพระคนัมภทรร์ มนันมท
เอกลนักษณร์ตรงททนึ่วมามนันเปป็นหนนังสสือททนึ่เกมาแกมททนึ่สสุดในพระคนัมภทรร์ – เลมมแรกททนึ่ถถูกเขทยนขนนขึ้ แนมนอนวมา
มททรรศนะอสืนึ่นๆอทกเกทนึ่ยวกนับผถูผู้เขทยน เชมน โมเสส, ดาววิด หรสือซาโลมอน – แมผู้แตมอวิสยาหร์ อยมางไร
กป็ตาม เปป็นไปไดผู้อยมางยวิงนึ่ วมาหนนังสสือโยบถถูกเขทยนขนนขึ้ กมอนการกมอรถูปอวิสราเอลขนนขึ้ ในฐานะ
ประชาชาตวิหนนนึ่ง บางคนควิดวมาหนนังสสือเลมมนทขึ้อาจถถูกเขทยนขนขึ้นขณะททนึ่อวิสราเอลยนังอยถูใม นอทยวิปตร์ ผถูผู้
เชทนึ่ยวชาญทมานหนนนึ่งเสนอวมามนันถถูกเขทยนขนขึ้นประมาณ 350 ปทหลนังจากหอบาเบล นนันนึ่ จะเปป็นในสมนัย
กมอนอนับราฮนัมเสทยอทก
เหตสุผลสสาหรนับความเกมาแกมเชมนนนัขึ้นกป็คอสื วมา ไมมมทการกลมาวถนงอนัครปทตาททนึ่เปป็นคนฮทบรถูหรสือ
พระราชบนัญญนัตวิของพระเจผู้าเลย และไมมมทการกลมาวถนงเหตสุการณร์สสาคนัญๆในพระคนัมภทรร์สมนัย
โบราณ เชมน การทสาลายเมสืองโสโดมหรสือระบอบปสุโรหวิตตามพระคนัมภทรดร์ ผู้วย อนันททนึ่จรวิงโยบถวาย
เครสือนึ่ งสนัตวบถูชาตมางๆแดมพระเจผู้าในฐานะปสุโรหวิตประจสาครอบครนัว นอกจากนทขึ้ อายสุททนึ่ยสืนยาวของโย
บกป็เสนอแนะชมวงเวลาหลนังจากนสขึ้าทมวมโลกเพทยงเลป็กนผู้อย เหป็นไดผู้ชนัดวมาเขามทอายสุยสืนถนง 200 ปท
เพราะวมาหลนังจากการกลนับสถูมสภาพเดวิมของเขาแลผู้ว เขากป็มทอายสุตมอไปอทก 140 ปท นนันึ่นจะสอดคลผู้อง
กนับอายสุของคนอสืนึ่นๆในชนันึ่วอายสุนนนัขึ้
แนมนอนวมาโยบเปป็นหนัวขผู้อหลนักของหนนังสสือเลมมนทแขึ้ ละเปป็นผถูผู้แตมงททนึ่ชนัดเจนของมนัน (อาจเปป็น
ไดผู้วมาคนอสืนนึ่ เขทยนหนนังสสือเลมมนทขึ้ แตมใชผู้บนันทนกสมวนตนัวของโยบเพสือนึ่ ผลวิตหนนังสสือเลมมนทขึ้ขนนขึ้ มา) เขาถถูก
พรรณนาวมาอาศนัยอยถูมในแผมนดวินอถูส ซนนึ่งบอกเปป็นนนัยวมาเขาเปป็นลถูกหลานของอถูส คนๆนทขึ้เปป็นบสุตร
ของอารนัม ซนนึ่งอยถูใม นเชสืขึ้อสายของเชมซนนึ่งเปป็นเชสืขึ้อสายททนึ่ดสาเนวินตามแบบพระเจผู้า แผมนดวินอถูสอาจอยถูม
ทางทวิศใตผู้และทวิศตะวนันออกของปาเลสไตนร์ในแหลมอาระเบทย หลายสมวนของหนนังสสือเลมมนทขึ้ถถูก
ยกคสาพถูดในพระคนัมภทรร์ใหมม ยกตนัวอยมางเชมน เปาโลยกคสาพถูดหรสืออยมางนผู้อยกป็ถอดความโยบ 5:13

ใน 1 โครวินธร์ 3:19 นอกจากนทขึ้ฮทบรถู 12:5 กป็อผู้างอวิงถนงโยบ 5:17 เหป็นไดผู้ชดนั วมาบรรดาผถูผู้เขทยนพระ
คนัมภทรร์ใหมมทไทนึ่ ดผู้รนับการดลใจถสือวมาหนนังสสือโยบเปป็นสมวนหนนงนึ่ ของสารบบพระคนัมภทรร์เดวิม
หนัวขผู้อหลนักของหนนังสสือเลมมนทขึ้เหป็นไดผู้ชนัดวมากลมาวถนงการทดลองตมางๆของโยบและเหตสุททนึ่วมา
ทสาไมพระเจผู้าถนงทรงยอมใหผู้การทดลองเหลมานนัขึ้นเกวิดขนขึ้น เนสือขึ้ หาสมวนใหญมของหนนังสสือเลมมนทขึ้
บนันทนกเรสือนึ่ งการมาเยทยนึ่ มของคนเหลมานนัขึ้นททนึ่ไดผู้ชสืนึ่อวมาเปป็นสหายของเขาและการตทความของพวกเขา
เกทนึ่ยวกนับความทสุกขร์ยากตมางๆของเขา บางททหนัวขผู้อหลนักจรวิงๆกป็คสือ “ทสาไมคนชอบธรรมถนงทน
ทสุกขร์” คสาตอบกป็คสือวมาพระเจผู้าทรงยอมใหผู้มนันเกวิดขนนขึ้ เพสืนึ่อจสุดประสงคร์ตมางๆททนึ่ยงวินึ่ ใหญมกวมา มทการใหผู้
ขผู้อมถูลอนันลนกซนขึ้งเกทนึ่ยวกนับการเขผู้ามทำของซาตานททนึ่บนัลลนังกร์ของพระเจผู้าและการททนึ่พระเจผู้าทรงอนสุญาต
ใหผู้ความทสุกขร์ยากเกวิดขนขึ้นกนับโยบ เราสนันนวิษฐานวมาเหตสุการณร์เหลมานนัขึ้นททนึ่มอท ยถูมในหนนังสสือเลมมนทขึ้
ครอบคลสุมชมวงเวลาประมาณหนนนึ่งปท
หนนังสสือเลมมนทขึ้แบมงออกไดผู้เปป็นหลายสมวน บทททนึ่ 1-2:10 นสาเสนอประวนัตวิความเปป็นมาและ
ความสถูญเสทยของโยบ บทททนึ่ 2:11- บทททนึ่ 31 เปป็นบทสนทนาระหวมางโยบกนับ ‘เพสืนึ่อนๆ’ ของเขา
บทททนึ่ 32-37 เปป็นบทสนทนาระหวมางโยบกนับเอลทฮถู บทททนึ่ 38-41 เปป็นบทสนทนาระหวมางโยบกนับ
พระเยโฮวาหร์ บทสสุดทผู้ายนสาเสนอบทสรสุปของโยบและถผู้อยคสาปวิดทผู้ายเกทนึ่ยวกนับชทววิตของเขา
*****
ภนำพรวมของโยบ 1: บทแรกนสาเสนอบทนสาสถูมโยบ โดยพรรณนาถนงครอบครนัวของเขา
อสุปนวิสนัยของเขา ความมนังนึ่ คนังนึ่ ของเขาและทมาททตามแบบพระเจผู้าของเขา บทนทขึ้ยนังนสาเสนอการ
สนทนาททนึ่นมาสนใจและใหผู้ขผู้อมถูลเชวิงลนกระหวมางซาตานกนับพระเจผู้าเกทนึ่ยวกนับโยบ มทไมมกทนึ่แหมงในพระ
คนัมภทรร์ททนึ่ใหผู้ขผู้อมถูลเชวิงลนกเชมนนนันขึ้ จากนนัขึ้นบทนทขึ้กพป็ รรณนาถนงความหายนะตมางๆททนึ่เกวิดกนับโยบซนนึ่ง
พระเจผู้าทรงอนสุญาตใหผู้เกวิดขนขึ้น บทนทขึ้ปวิดทผู้ายดผู้วยปฏวิกวิรวิยาของโยบซนงนึ่ แสดงใหผู้เหป็นถนงลนักษณะ
เฉพาะตนัวอนันชอบธรรมและวสุฒวิภาวะตามแบบพระเจผู้าของเขา
โยบ 1:1

มมีชายคนหนนนึ่งในแผผ่นดดินออส ชชอนึ่ โยบ ชายคนนนนนั้ เปป็นคนดมีรอบคอบ

และเทมีนึ่ยงธรรม เปป็นผอผู้เกรงกลนวพระเจผู้าและหนนเสมียจากความชนวนึ่ รผู้าย

หนนังสสือเลตมนภีรขร นข ตข้นโดยแนะนททำตนัวละครหลนักของมนัน นตทำสนใจทภีวที่ ทำต ชสืที่อโยบมภีควทำมหมทำย
ตรงตนัววตทำ ‘ถถูกเกลภียดชนัง’ บทำงทภีมนนั อทำจเปป็นคททำพยทำกรณรเกภีที่ยวกนับปภีแหตงควทำมทรุกขรยทำกซขที่งในปภีนร นัน
โยบถถูกเกลภียดชนังโดยเกสือบทรุกคน โยบอทำศนัยอยถูใต นแผตนดธินอถูส (อถูสเปป็นบรุตรของอทำรนัมซขที่งเปป็นบรุตร
ของเชม) อถูสจขงมภีชภีวธิตอยถูไต มตนทำนนนักหลนังจทำกนทรทำทตวมในสมนัยโนอทำหร แผตนดธินอถูสถถูกเชสืที่อวตทำอยถูทต ทำง
ทธิศตะวนันออกและทธิศตะวนันออกเฉภียงใตข้ของปทำเลสไตนร คสืออยถูทต ภีที่ไหนสนักแหตงในทะเลทรทำยอทำระ
เบภีย ดนังทภีที่หมทำยเหตรุไวข้ในควทำมเหป็นทภีที่เปป็นบทนททำ โยบอทำจมภีชภีวธิตอยถูใต นหลทำยศตวรรษนนัรนหลนังนทรทำ
ทตวมโลก บทำงคนไดข้เสนอแนะวตทำเขทำมภีชภีวตธิ อยถูต 350 ปภีหลนังจทำกนนัรน เขทำจขงอทำจมภีชวภี ธิตอยถูใต นสมนัยเดภียว
กนับอนับรทำฮนัมหรสืออทำจกตอนสมนัยของอนับรทำฮนัม หนนังสสือโยบจขงเปป็นหนนังสสือทภีที่เกตทำแกตทภีที่สรุดในพระ
คนัมภภีรรและเปป็นหนขที่งในหนนังสสือวรรณกรรมทภีที่เกตทำแกตทภีที่สรุด
จงสนังเกตตตอไปวตทำโยบถถูกพรรณนทำถขงอยตทำงไร คททำบรรยทำยอรุปนธิสนัยของเขทำมภีลนักษณะสภีที่
ประกทำร เขทำเปป็นชทำยคนหนขงที่ ทภีที่ (1) ดมีรอบคอบ คททำทภีแที่ ปลเชตนนนัรน (ทอวมร์) มภีควทำมหมทำยวตทำคนทภีที่
สมบถูรณรพรข้อม ในบรธิบทนภีรควทำมหมทำยอทำจเปป็นไดข้วทำต โยบสมบถูรณรพรข้อมในกทำรอรุทธิศตนัวของเขทำตตอ
พระเจข้ทำ หรสือในกทำรใชข้คททำสมนัยใหมตกวตทำ เขทำเปป็นคนทภีที่ทมสุม เท เขทำยนังถถูกพรรณนทำวตทำเปป็นคนทภีที่ (2)
เทมีนึ่ยงธรรม คททำทภีที่แปลเชตนนนัรน (ยาชารร์) เปป็นคททำฮภีบรถูพรสืนๆทภีที่หมทำยถขงควทำมชอบธรรม มนันสสืที่อควทำม
หมทำยเกภีที่ยวกนับควทำมซสืที่อสนัตยรสรุจรธิตและควทำมชอบธรรมในททำงปฏธิบตนั ธิ โยบเปป็นชทำยคนหนขงที่ ทภีที่ทททำสธิที่ ง
ทภีที่ถถูกตข้อง โยบยนังเปป็น (3) ผอเผู้ กรงกลนวพระเจผู้า ในพระคนัมภภีรรทรนังเลตม ควทำมเกรงกลนัวองครพระผถูข้เปป็น
เจข้ทำถถูกมองเสมอวตทำเปป็นครุณธรรมหนขงที่ ทภีที่ลขกซขรงและมนักเปป็นคททำทภีที่มคภี วทำมหมทำยเหมสือนกนับควทำมเชสืที่อ
สรุดทข้ทำยโยบเปป็นผถูข้ทภีที่ (4) หนนเสมียจากความชนนึ่วรผู้าย ควทำมคธิดทภีที่แฝงอยถูภต ทำยในกป็คสือวตทำเขทำแยกตนัวออก
จทำกหรสือหลภีกเลภีที่ยงควทำมชนัวที่ รข้ทำย โยบเปป็นคนบรธิสรุทธธิธในกทำรดททำเนธินชภีวธิตเพรทำะขข้อเทป็จจรธิงทภีที่วทำต เขทำ
แยกตนัวออกจทำกสธิที่งทภีที่ดถูเหมสือนชนัวที่ รข้ทำยทรุกประกทำร อรุปนธิสนัยของชทำยผถูข้ดททำเนธินตทำมแบบพระเจข้ทำคนนภีร
จขงเปป็นเชตนนภีร
โยบ 1:2-4

ครอบครนัวของโยบและควทำมมนังที่ คนังที่ สต วนบรุคคลของเขทำถถูกพรรณนทำ

ถขง ทผ่านใหผู้กกาเนดิดบบตรชายเจป็ดคนและบบตรสาวสามคน ตอนแรกโยบมภีบรุตรสธิบคน มภีหมทำยเหตรุไวข้
วตทำครอบครนัวใหญตสทำมทำรถบตงบอกถขงพระพรขององครพระผถูข้เปป็นเจข้ทำ ดถู เพลงสดรุดภี 127:3-5 และ

128:3-4 ภรรยทำของโยบวธิพทำกษรวธิจทำรณรเขทำอยตทำงขมขสืที่นดนังทภีที่มบภี นันทขกไวข้ใน 2:9-10 อยตทำงไรกป็ตทำม
นทำงกป็เปป็นผถูข้ทภีที่ตร นังครรภรอกภี สธิบครนัรงเมสืที่อพระเจข้ทำประททำนครอบครนัวใหข้โยบอภีกครนัรง ดถู 42:13
เหป็นไดข้ชดนั วตทำพระเจข้ทำไดข้อวยพรโยบและวตทำเขทำเปป็นชทำยคนหนขงที่ ทภีที่มนังที่ มภี 3 สผ่วนสนตวว์เลมีนั้ยงของ
ทผ่าน มมีแกะเจป็ดพนนตนว ออฐสามพนนตนว วนวหผู้ารผู้อยคอผ่ และลาตนวเมมียหผู้ารผู้อยตนว และทผ่านมมีคนใชผู้
มากมาย ดนงนนนนั้ ชายผอผู้นมีนั้จนงใหญผ่โตทมีนึ่สบ ดในบรรดาชาวตะวนนออก ตะวนันออกทภีที่วทำต นภีรอทำจหมทำยถขง
แผตนดธินททำงทธิศตะวนันออกของปทำเลสไตนร ขข้อควทำมตรงนภีรระบรุวทำต เขทำเปป็นชทำยทภีที่ใหญตโตทภีที่สรุดของ
สต วนนนัรนของโลกในสมนัยนนัรน ควทำมใหญตโตในบรธิบทนภีรเหป็นไดข้ชนัดวตทำหมทำยถขงควทำมมนังที่ คนังที่ และ
อธิทธธิพล เขทำมภีปศรุสนัตวรฝถูงใหญต (สนัตวรอยตทำงนข้อย 11,000 ตนัว) และคนรนับใชข้มทำกมทำยเพสือที่ ดถูแลพวกมนัน
ควทำมมนังที่ มภีของเขทำยนังปรทำกฏชนัดอภีกในกทำรทภีที่วทำต 4 บบตรชายของทผ่านเคยจนดการเลมีนั้ยงในบผู้าน
ของแตผ่ละคนตามวนนกกาหนดของตน เขาจะใชผู้ใหผู้ไปเชดิญนผู้องสาวทนนั้งสามคนของเขามารนบ
ประทานและดชนึ่มกนบเขาดผู้วย มภีขข้อสนังเกตหลทำยประกทำรตรงนภีร (1) เหป็นไดข้ชนัดวตทำบรุตรทนัรงหลทำยของ
โยบโตหมดแลข้วในขณะนนัรนและมภีบข้ทำนและทภีที่ดธินเปป็นของตนัวเอง (2) กทำรจนัดเลภีรยงตทำมวนันกททำหนด
ของพวกเขทำอทำจหมทำยถขงวนันเกธิดของพวกเขทำหรสืออทำจหมทำยถขงวนันสททำคนัญอสืที่นๆ (3) ครอบครนัวนภีรใกลข้
ชธิดสนธิทสนมกนันมทำก ไมตมภีหมทำยเหตรุไวข้วทำต บรรดทำนข้องสทำวของพวกเขทำแตตงงทำนแลข้วหรสือไมต แตตไมต
วตทำกรณภีใดพวกเธอกป็ไดข้รนับเชธิญไปยนังบข้ทำนพวกพภีชที่ ทำยของพวกเธอในโอกทำสเฉลธิมฉลองตตทำงๆ (4)
กทำรเอตยถขงกทำรดสืที่มไมตจททำเปป็นตข้องบอกเปป็นนนัยถขงเครสือที่ งดสืมที่ ทภีที่เปป็นเหลข้ทำ ตรงกนันขข้ทำมในพระคนัมภภีรรกทำร
ดสืมที่ ไวนรถถูกสนันนธิษฐทำนวตทำเปป็นเครสือที่ งดสืมที่ ทภีที่ไมตใชตเหลข้ทำ (นนันที่ คสือ นทรทำองรุตน) เวข้นเสภียแตตวทำต บรธิบทบตงบอก
เปป็นอสืนที่
โยบ 1:5

อรุปนธิสนัยทภีที่ตทำมแบบพระเจข้ทำของโยบถถูกเปธิดเผยเพธิที่มเตธิม และเมชนึ่อ

การเลมียนั้ งเวมียนครบรอบแลผู้ว โยบจะใชผู้ใหผู้ไปทกาพดิธมีชการะตนวเขาทนนั้งหลายใหผู้บรดิสบ ทธดิธิ์ และทผ่านจะตชนึ่น
แตผ่เชผู้ามชด ถวายเครชนึ่องเผาบอชาตามจกานวนของเขาทนนั้งหมด เพราะโยบกลผ่าววผ่า "ชะรอยบบตรชาย
ของขผู้าพเจผู้าไดผู้กระทกาบาป และแชผ่งพระเจผู้าอยอผ่ในใจของเขา" โยบกระทกาดนงนมีนั้เรชนึ่อยมา ดถูเหมสือนวตทำ
หลนังจทำกเหลตทำบรุตรชทำยและบรุตรสทำวของเขทำไดข้สรธินสรุดกทำรเฉลธิมฉลองตตทำงๆของตนแลข้ว โยบจะลรุก

ขขรนแตตเชข้ทำตรถูตวนันถนัดมทำและอธธิษฐทำนเผสืที่อพวกเขทำ ตนัวเขทำเองจรธิงๆแลข้วไมตสทำมทำรถชททำระพวกเขทำใหข้
บรธิสรุทธธิธไดข้หรสือถตทำยทอดควทำมบรธิสรุทธธิธใหข้แกตพวกเขทำไดข้ มภีแตตพระเจข้ทำเทตทำนนัรนทภีที่ทรงทททำไดข้ อยตทำงไร
กป็ตทำม เหป็นไดข้ชนัดวตทำในกทำรถวทำยเครสืที่องสนัตวบถูชทำตตทำงๆแดตพระเจข้ทำเผสืที่อพวกเขทำ เขทำไดข้อธธิษฐทำนเผสืที่อ
พวกเขทำ ควทำมกนังวลของเขทำกป็คสือวตทำพวกเขทำอทำจไดข้ทททำบทำปตตอพระเจข้ทำ เขทำกลนัววตทำบรุตรทนัรงหลทำยของ
เขทำ (แมข้เปป็นผถูข้ใหญตแลข้วกป็ตทำม) อทำจเกธิดใจทภีที่บทำปหนทำตตอพระเจข้ทำขขรนมทำแลข้ว ดนังนนัรนเขทำจขงอธธิษฐทำน
เผสืที่อบรุตรทนัรงหลทำยของเขทำอยถูเต รสืที่อยๆ กทำรดททำเนธินตทำมแบบพระเจข้ทำไมตเพภียงปรทำกฏชนัดในตนัวโยบ
เทตทำนนัรน แตตบธิดทำคนหนขงที่ ทภีที่อธธิษฐทำนเผสืที่อบรุตรทนัรงหลทำยของตนเปป็นประจททำยนังปรทำกฏชนัดดข้วย ตข้องยก
ควทำมดภีควทำมชอบใหข้เขทำทภีวที่ ทำต ไมตมบภี นันทขกเกภีที่ยวกนับควทำมบทำปทภีที่โจตงแจข้งหรสือกทำรกบฏในตนัวบรุตรทนัรง
หลทำยของเขทำเลย
โยบ 1:6-8

ภทำพเหตรุกทำรณรตรงนภีรเปลภียที่ นไปอยตทำงมหทำศทำล หลนังจทำกแนะนททำใหข้รถูข้

จนักโยบและครอบครนัวของเขทำแลข้ว ภทำพทภีที่ถถูกพรรณนทำเปลภีที่ยนมทำยนังสวรรคร อยอมผ่ าวนนหนนนึ่ง เมชนึ่อบบตร
ชายทนนั้งหลายของพระเจผู้ามารายงานตนวตผ่อพระพนกตรว์พระเยโฮวาหว์ ซาตานไดผู้มาในหมอผ่เขาดผู้วย
ในบรธิบทนภีร “บรุตรชทำยทนัรงหลทำยของพระเจข้ทำ” ยตอมหมทำยถขงพวกทถูตสวรรคร (เรทำควร
หมทำยเหตรุไวข้วทำต นภีที่ไมตจททำเปป็นตข้องเปป็นเชตนนภีรในทภีที่อสืที่น เชตนในปฐมกทำล 6) นภีที่บอกเปป็นนนัยวตทำพระเจข้ทำทรง
เรภียกตนัวเหลตทำทถูตสวรรครใหข้มทำยสืนอยถูตต ตอพระพนักตรรพระองคร (คททำทภีแที่ ปลวตทำ มารายงานตนว (ยอวร์ ซนับ)
จรธิงๆแลข้วหมทำยควทำมวตทำ ‘ยสืน’) เรทำไดข้ทรทำบขข้อมถูลเพธิมที่ เตธิมเกภีที่ยวกนับพวกทถูตสวรรครตรงนภีร ซทำตทำน
เปป็นทถูตสวรรครองครหนขงที่ ทภีที่ลข้มลงแลข้ว กระนนัรน นภีที่บอกเปป็นนนัยอยตทำงชนัดเจนวตทำในตอนนนัรนมนันกป็ไดข้รนับ
อนรุญทำตใหข้เขข้ทำเฝข้ทำหนข้ทำบนัลลนังกรของพระเจข้ทำไดข้และไดข้รนับอนรุญทำตใหข้ยสืนกนับเหลตทำทถูตสวรรครองคร
อสืนที่ ๆ เรทำควรหมทำยเหตรุไวข้วทำต นภีที่เปป็นครนัรงทภีที่สองทภีที่ชสืที่อ ซาตาน ถถูกพบในพระคนัมภภีรร – ครนัรงแรกคสือ 1
พงศทำวดทำร 21:1 อยตทำงไรกป็ตทำม เนสืที่องจทำกโยบอทำจเปป็นหนนังสสือเลตมแรกของพระคนัมภภีรรทภีที่ถถูกเขภียน
ขขรนมทำ นภีที่จขงเปป็นครนัรงแรกทภีมที่ ภีกทำรกลตทำวถขงซทำตทำน ชสืที่อซาตาน มภีควทำมหมทำยตรงตนัววตทำ ‘ปฏธิปนักษร’ ทภีที่นตทำ
สนใจอภีกทภีวที่ ทำต พระเจข้ทำทรงถถูกเรภียกโดยพระนทำมของพระองคร เยโฮวาหร์ (LORD) ตรงนภีรเปป็นครนัรง
แรกจทำกยภีที่สธิบสภีที่ครนัรงในหนนังสสือโยบ กระทนังที่ กตอนกทำรเขภียนหนนังสสือหมวดเบญจบรรณ พระนทำมเย
โฮวาหร์กถป็ ถูกใชข้เรภียกพระเจข้ทำอยตทำงชนัดเจน

7 พระเยโฮวาหว์ตรนสถามซาตานวผ่า "เจผู้ามาจากไหน" ซาตานทอลตอบพระเยโฮวาหว์วผ่า
"จากไปๆมาๆอยอบผ่ นแผผ่นดดินโลก และจากเดดินขนนั้นเดดินลงบนนนนนั้ " มนันเขข้ทำใจยทำกทภีที่วทำต พระเจข้ทำผถูข้
บรธิสรุทธธิธทรงทอดพระเนตรดถูควทำมชนัวที่ รข้ทำยทภีที่แสดงตนัวเปป็นบรุคคลผถูข้นร ภีไดข้อยตทำงไร ดถู ฮทำบทำกรุก 1:13 ถขง
กระนนัรนเหป็นไดข้ชนัดวตทำพระเจข้ทำทรงยอมใหข้พญทำมทำรปรทำกฏตนัวในฐทำนะผถูข้กลตทำวโทษพวกพภีที่นอข้ ง ดถู
วธิวรณร 12:10 พระเจข้ทำจขงทรงถทำมซทำตทำนดข้วยคททำถทำมนภีรวทำต “เจข้ทำมทำจทำกไหน” อยตทำงไรกป็ตทำมทภีที่เปป็นไป
ไดข้มทำกกวตทำกป็คสือวตทำพระเจข้ทำทรงประสงครทจภีที่ ะนททำซทำตทำนไปเพสืที่อทททำใหข้พระประสงครของพระองคร
สททำเรป็จ ซทำตทำนตอบกลนับไปอทำจในรถูปแบบทภีที่อวดดภีและโอหนังวตทำ “จทำกไปๆมทำๆอยถูบต นแผตนดธินโลก
และจทำกเดธินขขรนเดธินลงบนนนัรน”
แนตทภีเดภียวพญทำมทำรถถูกจททำกนัดใหข้อยถูทต ภีที่แผตนดธินโลกและฟข้ทำสวรรครชรนันบรรยทำกทำศทภีที่อยถูเต หนสือ
แผตนดธินโลก ดถู วธิวรณร 12:10 อภีกครนัรง นตทำสนใจทภีที่วทำต 1 เปโตร 5:8 พรรณนทำวตทำพญทำมทำร “วนเวภียนอยถูต
รอบๆดรุจสธิงโตคททำรทำม เทภีที่ยวไปเสทำะหทำคนทภีที่มนันจะกนัดกธินไดข้” ในฐทำนะผถูข้ลตทำเหยสืที่อ มนันทตองเทภียที่ วไป
ทนัวที่ แผตนดธินโลกเพสืที่อมองหทำเหยสืที่อฝตทำยวธิญญทำณ
หลนังจทำกบนังคนับบทสนทนทำไปในทธิศททำงทภีพที่ ระองครทรงปรทำรถนทำแลข้ว 8 และพระเยโฮวาหว์
ตรนสกนบซาตานวผ่า "เจผู้าไดผู้ไตรผ่ตรองดอโยบผอผู้รบน ใชผู้ของเราหรชอไมผ่ วผ่าในแผผ่นดดินโลกไมผ่มมีใครเหมชอน
เขา เปป็นคนดมีรอบคอบและเทมีนึ่ยงธรรม เกรงกลนวพระเจผู้าและหนนเสมียจากความชนนึ่วรผู้าย" พระเจข้ทำ
ทรงเปป็นผถูข้ทภีที่เอตยถขงโยบใหข้พญทำมทำรฟนัง ในพระประสงครของพระองคร เหป็นไดข้ชนัดวตทำพระเจข้ทำทรง
ตนัรงใจทภีที่จะอนรุญทำตใหข้โยบเขข้ทำสถูตกทำรทดสอบชนัวที่ ระยะเวลทำหนขที่ง พระองครทรงทรทำบวตทำพญทำมทำรจะมภี
ปฏธิกธิรธิยทำอยตทำงไรและนนันที่ อทำจเปป็นเหตรุทภีที่วทำต ทททำไมพระองครถขงทรงเอตยถขงโยบตนัรงแตตแรก พระเจข้ทำจขง
ทรงเลตทำยข้อนถขงครุณธรรมสภีที่ประกทำรของโยบซขที่งถถูกพรรณนทำไวข้ใน 1:1 อทำจเปป็นไดข้วทำต พระเจข้ทำทรง
อยทำกชภีรใหข้พญทำมทำรเหป็นถขงบรุคคลผถูข้หนขที่งทภีที่ไดข้ตตอสถูข้กทำรลตอลวงอนันชนัวที่ รข้ทำยตตทำงๆและไดข้ดททำเนธินชภีวธิต
อยตทำงชอบธรรม นภีที่บอกเปป็นนนัยดข้วยวตทำมภีคนไมตมทำกมทำยในแผตนดธินโลกขณะนนัรนทภีที่เปป็นคนสนัตยรซสืที่อ
ตตอพระเจข้ทำเหมสือนกนับโยบ

โยบ 1:9-12

พอไดข้ยธินเชตนนนัรนแลผู้วซาตานทอลตอบพระเยโฮวาหว์วผ่า "โยบยกาเกรง

พระเจผู้าเปลผ่าๆหรชอ คททำตอบกลนับของพญทำมทำรเกสือบเปป็นกทำรไมตใหข้ควทำมเคทำรพตตอพระเจข้ทำ คททำตอบ
งตทำยๆของมนันกป็คสือวตทำโยบไมตไดข้เกรงกลนัวพระเจข้ทำเปลตทำๆ
10 พระองคว์มดิไดผู้ทรงกนนั้นรนนั้วตผู้นไมผู้รอบตนวเขา และครนวเรชอนของเขา และทบกสดินึ่งทมีนึ่เขามมีอยอผ่
เสมียทบกดผู้านหรชอ พระองคว์ไดผู้ทรงอกานวยพระพรงานนกนั้ามชอของเขา และฝองสนตวว์ของเขาไดผู้ทวมีขนนั้น
ในแผผ่นดดิน พญทำมทำรอข้ทำงวตทำโยบเกรงกลนัวพระเจข้ทำและปรนนธิบนัตพธิ ระองครเพภียงเพรทำะพระเจข้ทำไดข้ทรง
อวยพรเขทำ ซทำตทำนรนับรถูวข้ ทำต พระเจข้ทำไดข้ทรงกตอกททำแพงแหตงกทำรปกปข้องรอบตนัวโยบ มนันเปรภียบกททำแพง
นนัรนวตทำเปป็นเหมสือนรนัรวตข้นไมข้ซขที่งบตอยครนัรงกป็เตป็มไปดข้วยหนทำมแหลมและยทำกทภีที่จะผตทำนเขข้ทำไปไดข้ แนตทภี
เดภียว “ผถูข้ทภีที่อทำศนัยอยถูต ณ ทภีกที่ ทำท บนังขององครผถูข้สถูงสรุดจะอยถูใต นรต มเงทำของผถูข้ทรงมหธิทธธิฤทธธิธ” (เพลงสดรุดภี
91:1) ดทำวธิดเขภียนไวข้ในอภีกหลทำยศตวรรษตตอมทำวตทำ “ขข้ทำแตตพระเยโฮวทำหร เพรทำะพระองครจะทรง
อททำนวยพระพรแกตคนชอบธรรม พระองครจะทรงครุมข้ ครองเขทำไวข้ดข้วยควทำมโปรดปรทำนประดรุจเปป็น
โลตปข้องกนันเขทำ” (เพลงสดรุดภี 5:12) พระเจข้ทำไดข้ทรงอวยพรและปกปข้องโยบเพรทำะอรุปนธิสนัยทภีที่ชอบ
ธรรมของเขทำ พญทำมทำรทรทำบเรสืที่องนนัรนและเสนอแนะวตทำนนันที่ คสือเหตรุผลเดภียวทภีวที่ ทำต ทททำไมโยบถขงวทำงใจ
และปรนนธิบนัตธิพระเจข้ทำ
ดนังนนัรนพญทำมทำรจขงทข้ทำททำยพระเจข้ทำวตทำ 11 แตผ่ขอยชนนึ่ พระหนตถว์เถดิด และแตะตผู้องสดินึ่งของทนนั้งสดินั้น
ทมีนึ่เขามมีอยอผ่ และเขาจะแชผ่งพระองคว์ตผ่อพระพนกตรว์พระองคว์ " พญทำมทำรโตข้แยข้งวตทำหทำกพระเจข้ทำเอทำ
พระพรของพระองครออกไปเสภียและตภีสอนโยบ โยบกป็จะหนันมทำตตอสถูข้พระเจข้ทำและแชตงดตทำพระองคร
ตตอพระพนักตรรพระองคร พระเจข้ทำทรงทรทำบดภีกวตทำนนัรน
ดนังนนัรน 12 และพระเยโฮวาหว์ตรนสกนบซาตานวผ่า "ดอเถดิด บรรดาสดิงนึ่ ทมีนึ่เขามมีอยอผ่กป็อยอใผ่ นอกานาจ
ของเจผู้า เพมียงแตผ่อยผ่ายชนนึ่ มชอแตะตผู้องตนวเขาเทผ่านนนั้น" ซาตานจนงออกไปจากพระพนกตรว์ของพระเยโฮ
วาหว์ พระเจข้ทำจขงทรงอนรุญทำตใหข้พญทำมทำรทททำลทำยทรุกสธิที่งทภีที่โยบมภี อยตทำงไรกป็ตทำม ณ ขณะนนัรน พญทำมทำร
ยนังไมตไดข้รนับอนรุญทำตใหข้ทททำรข้ทำยตนัวโยบเอง สธิที่งทภีที่ปรทำกฏชนัดเจนคสือพระประสงครเชธิงอนรุญทำตของ
พระเจข้ทำ พระเจข้ทำทรงอนรุญทำตใหข้ซทำตทำนนททำควทำมทรุกขรยทำกเขข้ทำมทำสถูตชภีวธิตโยบ อยตทำงไรกป็ตทำมเรทำควร

ระลขกวตทำพระเจข้ทำยนังทรงอยถูบต นบนัลลนังกร พญทำมทำรไดข้รนับอนรุญทำตใหข้โจมตภีโยบกป็เพรทำะกทำรทรง
อนรุญทำตของพระเจข้ทำ เหป็นไดข้ชนัดวตทำพระเจข้ทำกททำลนังทรงอนรุญทำตใหข้โยบถถูกทดสอบ โดยทรงทรทำบวตทำ
เขทำจะผตทำนกทำรทดสอบนนัรนไดข้อยตทำงสวยงทำม แนตทภีเดภียว “พระเจข้ทำทรงรต วมมสือกนับคนทนัรงหลทำยทภีรที่ นัก
พระองครใหข้เกธิดผลอนันดภีในทรุกสธิที่ง คสือคนทนัรงปวงทภีที่พระองครไดข้ทรงเรภียกตทำมพระประสงครของ
พระองคร” (โรม 8:28) พระเจข้ทำทรงทรทำบผลลนัพธรในทข้ทำยทภีที่สรุดของกทำรทดสอบโยบอยถูกต ตอนแลข้ว
และพระองครทรงทรทำบวตทำอภีกไมตนทำนพระองครจะทรงอวยพรเขทำมทำกยธิงที่ กวตทำทภีที่พระองครไดข้ทรง
อวยพรเขทำมทำจนถขงบนัดนภีร พระเจข้ทำทรงควบครุมทรุกสธิที่งอยถูต เมสืที่อเรสือที่ งรทำวของโยบคตอยๆเปธิดเผยใหข้
ปรทำกฏ มนันจะเรธิที่มเหป็นไดข้ชดนั วตทำโยบเกธิดควทำมเยตอหยธิงที่ และกทำรคธิดวตทำตนชอบธรรมอยถูใต นระดนับหนขที่ง
ดนังนนัรนพระเจข้ทำอทำจทรงยอมใหข้ชตวงเวลทำแหตงกทำรทดสอบนภีรเกธิดขขรนในชภีวธิตของโยบเพสืที่อทททำใหข้เขทำ
ถตอมใจและสอนเขทำเรสืที่องควทำมถตอมใจมทำกยธิงที่ ขขรน
หลนังจทำกไดข้รนับอนรุญทำตจทำกพระเจข้ทำใหข้สรข้ทำงควทำมทรุกขรแกตโยบไดข้ พญทำมทำรกป็เรธิที่มทททำเรสือที่ งดนัง
กลตทำวทนันทภี
โยบ 1:13-19

อยอมผ่ าวนนหนนนึ่งเมชนึ่อบบตรชายหญดิงของทผ่านกกาลนงรนบประทานและดชนึ่ม

นกนั้าองบผ่นอยอผ่ในเรชอนของพมีชนึ่ ายหนวปมีของเขา เหป็นไดข้ชดนั วตทำบรุตรทนัรงหลทำยของโยบไดข้มทำพบปะกนันอภีก
ครนัรงเพสืที่อเฉลธิมฉลองและรต วมสทำมนัคคภีธรรมกนัน ดถูควทำมเหป็นสททำหรนับ 1:4
14 มมีผสผู้อ ชนึ่อสารมาหาโยบเรมียนวผ่า "วนวกกาลนงไถนาอยอผ่ และลากกาลนงกดินหญผู้าในทมีนึ่ขผู้างๆ 15 และ
คนเสบามาโจมตมีเอามนนไป และฆผ่าคนใชผู้เสมียดผู้วยคมดาบ และขผู้าพเจผู้าผอผู้เดมียวไดผู้หนมีรอดมาเรมียน
ทผ่าน" ในวนันทภีที่บรุตรทนัรงหลทำยของโยบมทำเฉลธิมฉลองดข้วยกนันนนัรน ขตทำวรข้ทำยกป็เรธิที่มมทำถขงทภีที่บข้ทำนของโยบ
มภีขตทำวมทำวตทำคนเสบา (ออกเสภียงไดข้ดข้วยวตทำ เชบา) ไดข้มทำปลข้นทรนัพยรสธินสตวนหนขที่งของโยบโดยฆตทำ
พวกผถูข้รนับใชข้ของเขทำและขโมยวนัวและลทำของเขทำไป เฉพทำะผถูข้สสืที่อสทำรคนนภีรหลบหนภีเอทำชภีวธิตรอดมทำ
ไดข้ ไมตเปป็นทภีทที่ รทำบชนัดเจนวตทำคนเสบทำ (เชบทำ) คสือใคร อยตทำงไรกป็ตทำม จทำกปฐมกทำล 10:6-7 เหป็นไดข้
ชนัดวตทำพวกเขทำเปป็นลถูกหลทำนของฮทำมซขที่งเปป็นเชสืรอสทำยทภีที่ชวนั ที่ รข้ทำย คนเหลตทำนภีรอทำจอทำศนัอยถูทต ภีที่ไหนสนักแหตง

บนแหลมอทำระเบภียดข้วย ไมตวทำต กรณภีใดพวกเขทำกป็ปลข้นฝถูงสนัตวรบทำงสต วนของโยบโดยฆตทำทรุกคนยกเวข้น
คนรนับใชข้คนหนขงที่ ในเหลตทำคนรนับใชข้ทดภีที่ ถูแลสนัตวรเหลตทำนนัรน
16 ขณะทมีนึ่เขากกาลนงพอดอยอผ่ กป็มมีอมีกคนหนนนึ่งมาเรมียนวผ่า "เพลดิงของพระเจผู้าตกลงมาจากฟผู้า
สวรรคว์ไหมผู้แกะและคนใชผู้และเผาผลาญเสมียหมด และขผู้าพเจผู้าแตผ่ผผู้เอ ดมียวไดผู้หนมีรอดมาเรมียนทผ่าน"
ตรงนภีรไฟแหตงพระเจข้ทำซขที่งตกลงมทำจทำกสวรรครอทำจเปป็นพทำยรุฟข้ทำแลบทภีที่รรุนแรง (แมข้มนันอทำจเปป็นไฟ
จรธิงๆทภีที่ตกมทำจทำกทข้องฟข้ทำกป็ไดข้) ฝถูงสนัตวรของโยบถถูกทททำลทำยมทำกกวตทำเดธิมพรข้อมกนับทรุกคนยกเวข้นคน
หนขงที่ ในหมถูตคนรนับใชข้ทภีที่ดถูแลสนัตวรเหลตทำนนัรน คนรนับใชข้ผถูข้นร ภีวธิงที่ กลนับมทำพรข้อมกนับขตทำวรข้ทำย เรทำควร
หมทำยเหตรุไวข้วทำต พระเจข้ทำทรงถถูกโทษวตทำเปป็นตข้นเหตรุสททำหรนับสธิที่งทภีที่เหป็นไดข้ชนัดวตทำเปป็นฝภีมสือของพญทำมทำร
พระเจข้ทำไดข้ทรงอนรุญทำตใหข้พญทำมทำรตภีสอนโยบ อยตทำงไรกป็ตทำม ไมตมขภี ข้อควทำมตรงไหนทภีที่บตงบอกวตทำ
พระเจข้ทำเองทรงสรข้ทำงควทำมเจป็บปวดแกตโยบเลย จนทรุกวนันนภีรภยนั พธิบนัตธิททำงธรรมชทำตธิตตทำงๆถถูกเรภียกวตทำ
เปป็น ‘กทำรกระทททำของพระเจข้ทำ’ อยตทำงไรกป็ตทำม อนัครสทำวกเปทำโลกลตทำววตทำพญทำมทำรเปป็นเจข้ทำแหตงอททำนทำจ
ในยตทำนอทำกทำศ ดถู เอเฟซนัส 2:2
ขณะทภีที่เขทำกททำลนังพถูดอยถูต อภีกคนกป็เขข้ทำมทำและกลตทำววตทำ 17 ขณะทมีนึ่เขากกาลนงพอดอยอผ่ มมีอมีกคนหนนนึ่ง
มาเรมียนวผ่า "ชาวเคลเดมียจนดเปป็นสามกองทกาการปลผู้นเอาออฐไป และฆผ่าคนใชผู้เสมียดผู้วยคมดาบ และ
ขผู้าพเจผู้าผอผู้เดมียวไดผู้หนมีรอดมาเรมียนทผ่าน" ขตทำวรข้ทำยมทำเพธิมที่ อภีก กองปลข้นชทำวเคลเดภียซขที่งออกมทำจทำก
เขตแดนบทำบธิโลนไดข้มทำปลข้นทรนัพยรสธินอภีกสต วนของโยบและยขดเอทำฝถูงอถูฐของเขทำไป โดยฆตทำทรุกคน
ยกเวข้นหนขที่งในคนรนับใชข้ทรนังหลทำยของเขทำ เขทำกลนับมทำพรข้อมกนับขตทำวเรสือที่ งควทำมหทำยนะนภีรเชตนกนัน
18 ขณะทมีนึ่เขากกาลนงพอดอยอผ่ มมีอมีกคนหนนนึ่งมาเรมียนวผ่า "บบตรชายหญดิงของทผ่านกกาลนงรนบ
ประทานและดชนึ่มนกนั้าองบผ่นอยอใผ่ นเรชอนของพมีนึ่ชายหนวปมีของเขา 19 และดอเถดิด มมีพายบใหญผ่ขผู้ามถดินนึ่
ทบรกนนดารมากระทบเรชอนทนนั้งสมีนึ่มบม และเรชอนนนนั้นพนงทนบคนหนบมผ่ และเขากป็ตาย และขผู้าพเจผู้าผอผู้เดมียว
ไดผู้หนมีรอดมาเรมียนทผ่าน" ขตทำวรข้ทำยทภีที่สรุดบนัดนภีรมทำถขงแลข้ว บรุตรทรุกคนของโยบไดข้ถถูกฆตทำตทำยโดยพทำยรุ
ลถูกใหญต อภีกครนัรงทภีคที่ นรนับใชข้ผถูข้เดภียวเทตทำนนัรนเอทำชภีวธิตรอดมทำไดข้เพสืที่อนททำขตทำวรข้ทำยนภีรมทำบอก อภีกครนัรงทภีที่เหป็น
ไดข้ชดนั วตทำซทำตทำนไดข้รนับอนรุญทำตใหข้สรข้ทำงพทำยรุลถูกหนขที่งทภีที่มภีอททำนทำจทททำลทำยลข้ทำง กทำรกระทททำเชตนนนัรนมธิไดข้

เปป็นฝภีมอสื ของพระเจข้ทำแตตเปป็นฝภีมสือของพญทำมทำร จงระวนังกทำรเรภียกสธิที่งเหลตทำนนัรนวตทำเปป็นกทำรกระทททำของ
พระเจข้ทำ เหป็นไดข้ชนัดวตทำพระเจข้ทำเพภียงแคตอนรุญทำตใหข้เกธิดภนัยพธิบนัตธินร นันเทตทำนนัรน พญทำมทำรเปป็นผถูข้ทภีที่สตงภนัย
พธิบนัตธินร นันมทำ (กตอนนทรทำทตวมโลกซขที่งเกธิดขขรนเพรทำะควทำมบทำป ไมตมภีสภทำพอทำกทำศทภีที่รรุนแรง สภทำพอทำกทำศ
ทภีรที่ รุนแรงจนทรุกวนันนภีรมรภี ทำกเหงข้ทำอยถูใต นสภทำพชนัรนบรรยทำกทำศเหลตทำนนัรนซขที่งเปป็นผลมทำจทำกควทำมบทำปของ
มนรุษยชทำตธิสมนัยกตอนนทรทำทตวมโลก)
เรทำไดข้เขข้ทำใจถขงอททำนทำจและเขตกทำรปกครองของพญทำมทำร ตทำมกทำรทรงอนรุญทำตของพระเจข้ทำ
พญทำมทำรไมตเพภียงมภีควทำมสทำมทำรถตตทำงๆฝตทำยวธิญญทำณทภีที่ทรงอททำนทำจเทตทำนนัรน แตตมนนั ยนังสทำมทำรถกตอใหข้
เกธิดภนัยพธิบนัตธิ ‘ททำงธรรมชทำตธิ’ ทภีรที่ ข้ทำยแรงตตทำงๆดข้วย แนตทภีเดภียวมนันเปป็นเจข้ทำแหตงอททำนทำจในยตทำนอทำกทำศ
(เอเฟซนัส 2:2)
โยบ 1:20-22

แลผู้วโยบกป็ลบกขนนั้น ฉมีกเสชนั้อคลบมของตน โกนศมีรษะ กราบลงถนงดดิน

นมนสการ ตทำมธรรมเนภียมปฏธิบนัตธิสมนัยนนัรน โยบทททำสธิที่งตตทำงๆเพสืที่อบตงบอกถขงกทำรไวข้ทรุกขรและกทำรถตอม
ใจอยตทำงเปป็นททำงกทำร เขทำ (1) ฉภีกเสสืรอผข้ทำของตน เขทำ (2) โกนศภีรษะของตนและ (3) เขทำกรทำบลงและ
นมนัสกทำรพระเจข้ทำ
ปฏธิกธิรธิยทำของเขทำนนัรนมภีควทำมลขกซขรงในควทำมเรภียบงตทำยตทำมแบบพระเจข้ทำของมนัน โยบจขงกลตทำว
วตทำ 21 "ขผู้าพเจผู้ามาจากครรภว์มารดาของขผู้าพเจผู้าตนวเปลผ่า และขผู้าพเจผู้าจะกลนบไปตนวเปลผ่า พระเยโฮ
วาหว์ทรงประทาน และพระเยโฮวาหว์ทรงเอาไปเสมีย สาธบการแดผ่พระนามพระเยโฮวาหว์" โยบรนับรถูข้
ถขงสภทำพอนันตทที่ทำตข้อยแหตงกททำเนธิดของตนและวตทำสนักวนันหนขงที่ เขทำจะกลนับไปสถูตสภทำพนนัรน เขทำเกธิดมทำตนัว
เปลตทำ เขทำจะกลนับไปหทำพระเจข้ทำในลนักษณะเดภียวกนัน นอกจทำกนภีรโยบรนับรถูอข้ ยตทำงเปธิดเผยวตทำทรุกสธิที่งทภีที่เขทำ
มภีไดข้มทำจทำกพระเจข้ทำ พระเจข้ทำในสตธิปนัญญทำของพระองครไดข้ทรงเลสือกทภีที่จะเอทำมนันกลนับไป แทนทภีที่จะ
โอดครวญวตทำ “ทททำไมตข้องเปป็นขข้ทำพระองครดข้วย พระองครเจข้ทำขข้ทำ” โยบกลนับถวทำยสทำธรุกทำรแดตแดต
พระนทำมของพระเยโฮวทำหร ไมตมคภี วทำมรถูสข้ ขกขมขสืที่นเลย แนตนอนวตทำเขทำมธิไดข้แชตงดตทำพระเจข้ทำ ตรงกนัน
ขข้ทำมโยบกลนับสรรเสรธิญพระเจข้ทำสททำหรนับสธิที่งทภีที่ไดข้เกธิดขขรน

22 ในเหตบการณว์นมีนั้ทนนั้งสดินั้นโยบมดิไดผู้ทกาบาปหรชอกลผ่าวโทษพระเจผู้าอยผ่างโงผ่เขลา เหป็นไดข้ชนัดวตทำ
โยบไดข้ผทำต นกทำรทดสอบนภีร พญทำมทำรไดข้พรทำกเอทำทรุกสธิที่งทภีที่เขทำมภีไปจทำกเขทำ ซขที่งรวมถขงบรุตรทนัรงหลทำย
ของเขทำดข้วย กระนนัรนโยบดข้วยวรุฒภธิ ทำวะฝตทำยวธิญญทำณอนันลขกซขรงกป็ยอมรนับวตทำสธิที่งทภีที่เกธิดขขรนเปป็นมทำจทำก
พระเจข้ทำ แทนทภีจที่ ะแชตงดตทำพระเจข้ทำ เขทำกลนับสรรเสรธิญพระนทำมของพระองคร แผนกทำรของพญทำมทำร
ไดข้ลมข้ เหลวไปเสภียแลข้ว
*****
ภนำพรวมของโยบ 2: หลนังจากประสบความลผู้มเหลวในความพยายามแรกของมนันททนึ่จะยสุยง
โยบใหผู้ตมอสถูผู้พระเจผู้า ซาตานจนงขออนสุญาตททนึ่จะทสารผู้ายโยบเพวินึ่มเตวิมในเรสืนึ่องสสุขภาพของเขา พระเจผู้า
ทรงอนสุญาตใหผู้การทดสอบนทขึ้เกวิดขนนขึ้ ซนนึ่งโยบกป็ผมานการทดสอบอทกครนัขึ้ง บทนทปขึ้ วิดทผู้ายดผู้วยการมาถนง
ของเพสืนึ่อนสามคนของโยบ ปฏวิกวิรวิยาในตอนแรกของพวกเขาคสือ การรมวมแบมงปนันความทสุกขร์โศก
ของเขา
โยบ 2:1-2

และอยอมผ่ าวนนหนนนึ่ง เมชนึ่อบบตรชายทนนั้งหลายของพระเจผู้ามารายงานตนว

ตผ่อพระพนกตรว์พระเยโฮวาหว์ ซาตานกป็มาในหมอผ่พวกเขาเพชนึ่อรายงานตนวตผ่อพระพนกตรว์พระเยโฮวาหว์
ดผู้วย 2 และพระเยโฮวาหว์ตรนสถามซาตานวผ่า "เจผู้ามาจากไหน" ซาตานทอลตอบพระเยโฮวาหว์วผ่า
"จากไปๆมาๆอยอบผ่ นแผผ่นดดินโลก และจากเดดินขนนั้นเดดินลงบนนนนนั้ " ในลนักษณะทภีที่คลข้ทำยคลขงกนับ
เหตรุกทำรณรทภีที่ถถูกพรรณนทำไวข้ใน 1:6-7 ซทำตทำนปรทำกฏตนัวตตอพระพนักตรรพระเจข้ทำอภีกครนัรง ดถู ควทำมเหป็น
สททำหรนับโยบ 1:6-7 เหป็นไดข้ชนัดวตทำเหลตทำทถูตสวรรครชร นันหนัวหนข้ทำ ทนัรงทภีที่บรธิสรุทธธิธและทภีที่ลข้มลงในควทำมบทำป
แลข้ว ตตทำงถถูกเรภียกตนัวมทำเขข้ทำเฝข้ทำพระเจข้ทำเปป็นประจททำ กทำรปฏธิบนัตธิเชตนนนัรนอทำจดททำเนธินตตอมทำจนทรุกวนันนภีร
ตทำมทภีวที่ ธิวรณร 12:10 ไดข้กลตทำวไวข้ เหป็นไดข้ชนัดวตทำซทำตทำนกททำลนังกลตทำวโทษพวกพภีนที่ ข้องตตอพระพนักตรร
พระเจข้ทำอยถูเต หมสือนเดธิม
โยบ 2:3

และพระเยโฮวาหว์ตรนสกนบซาตานวผ่า "เจผู้าไดผู้ไตรผ่ตรองดอโยบผอผู้รบน ใชผู้

ของเราหรชอไมผ่วผ่า บนแผผ่นดดินโลกไมผ่มมีใครเหมชอนเขา เปป็นคนดมีรอบคอบและเทมีนึ่ยงธรรม เกรงกลนว
พระเจผู้าและหนนเสมียจากความชนนึ่วรผู้าย เขายนงยนดมนนึ่นในความซชอนึ่ สนตยว์ของเขาอยอผ่ ถนงแมผู้เจผู้าชวนเราใหผู้

ตผ่อสอกผู้ นบ เขา เพชนึ่อทกาลายเขาโดยไมผ่มมีเหตบ" พระเจข้ทำเตสือนควทำมจททำซทำตทำนอภีกครนัรงถขงควทำมสนัตยรสรุจรธิต
และอรุปนธิสนัยอนันชอบธรรมของโยบ นอกจทำกนภีรพระเจข้ทำทรงชภีรใหข้ซทำตทำนเหป็นวตทำโยบยนังคงควทำมสนัตยร
สรุจรธิตของตนไวข้แมข้วทำต พระเจข้ทำไดข้ทรงอนรุญทำตใหข้พญทำมทำรแทบจะทททำลทำยเขทำเสภีย
โยบ 2:4-6

อภีกครนัรงทภีพที่ ญทำมทำรไมตไดข้ประทนับใจอะไร แลผู้วซาตานทอลตอบพระ

เยโฮวาหว์วผ่า "หนนงแทนหนนง คนยผ่อมใหผู้ทบกอยผ่างทมีนึ่เขามมีอยอผ่แทนชมีวดิตของเขา ดข้วยคททำพถูดแสดงควทำม
รนังเกภียจเหมสือนเดธิม พญทำมทำรกลตทำววตทำเมสืที่อชภีวธิตคนๆหนขงที่ ตกอยถูใต นอนันตรทำย เขทำจะหนันมทำตตอสถูข้
พระเจข้ทำ เรทำควรหมทำยเหตรุวทำต กทำรพถูดจทำอวดดภีและกทำรไมตวทำงตนัวอยตทำงสททำรวมมภีตข้นกททำเนธิดมทำจทำก
ซทำตทำน พระเจข้ทำทรงเปป็นผถูข้รธิเรธิที่มควทำมสททำรวม พญทำมทำรเปป็นผถูข้รธิเรธิที่มกทำรพถูดจทำอวดดภี ซทำตทำนเปป็นผถูข้
กลตทำววตทำ “หนนังแทนหนนัง” นภีที่บอกเปป็นนนัยถขงควทำมสะเพรต ทำและแมข้แตตกทำรเสภียดสภีประชดประชนัน
ของลธิรน จงหมทำยเหตรุใหข้ดภีวทำต ใครเปป็นผถูข้รธิเรธิที่มของมนัน
พญทำมทำรจขงกลตทำวแกตพระเจข้ทำวตทำ 5 แตผ่บดน นมีนั้ ขอพระองคว์เหยมียดพระหนตถว์ของพระองคว์ และ
แตะตผู้องกระดอกและเนชนั้อของเขา และเขาจะแชผ่งพระองคว์ตผ่อพระพนกตรว์ของพระองคว์" อภีกครนัรงทภีที่
พญทำมทำรยรุยงพระเจข้ทำใหข้เลตนงทำนโยบ ครทำวนภีรมนันอยทำกเหป็นสรุขภทำพของโยบถถูกทททำลทำย พญทำมทำรโตข้
แยข้งวตทำเมสือที่ โยบสถูญเสภียสรุขภทำพของเขทำไปและเผชธิญกนับควทำมตทำย เขทำกป็จะหนันมทำตตอสถูข้พระเจข้ทำและ
แชตงดตทำพระองคร
6 และพระเยโฮวาหว์ตรนสกนบซาตานวผ่า "ดอเถดิด เขาอยอใผ่ นมชอของเจผู้า จงไวผู้ชมีวดิตของเขา
เทผ่านนนั้น" แมข้พญทำมทำรพยทำยทำมทภีที่จะยรุยงพระเจข้ทำใหข้ทททำรข้ทำยโยบ เหป็นไดข้ชนัดวตทำพระเจข้ทำจะไมตทรงทททำรข้ทำย
โยบและมธิไดข้ทททำรข้ทำยโยบดข้วย แทนทภีจที่ ะเปป็นเชตนนนัรนพระเจข้ทำกลนับทรงอนรุญทำตใหข้ซทำตทำนทททำรข้ทำยเขทำ
เงสือที่ นไขเดภียวเทตทำนนัรนกป็คสือวตทำซทำตทำนจะตข้องไวข้ชภีวธิตของโยบ นภีที่บอกเปป็นนนัยวตทำพญทำมทำรกป็มภีอททำนทำจ
และควทำมสทำมทำรถทภีที่จะทททำใหข้เกธิดควทำมเจป็บปตวยแกตมนรุษยรไดข้ นอกจทำกนภีรในกทำรรนับใชข้ขององครพระ
ผถูข้เปป็นเจข้ทำของเรทำ ควทำมเจป็บไขข้ไดข้ปตวยกป็มกนั ถถูกเชสืที่อมโยงกนับกธิจกทำรของพญทำมทำร พระเยซถูทรงขนับ
พวกผภีออกจทำกคนเหลตทำนนัรนทภีที่ถถูกคธิดวตทำแคตปตวยเทตทำนนัรน นนันที่ ไมตไดข้บอกเปป็นนนัยวตทำควทำมเจป็บปตวยทรุก
อยตทำงเปป็นกธิจกทำรของพญทำมทำรโดยตรง อยตทำงไรกป็ตทำม เหป็นไดข้ชนัดจทำกตรงนภีรและบรธิบทใหญตของ

หนนังสสือโยบวตทำพญทำมทำรสทำมทำรถทททำลทำยสรุขภทำพฝตทำยรต ทำงกทำยของคนๆหนขงที่ ไดข้เมสืที่อไดข้รนับอนรุญทำตใหข้
ทททำเชตนนนัรนไดข้ เรทำไดข้เขข้ทำใจมทำกขขรนเกภีที่ยวกนับอททำนทำจและขอบเขตกทำรปกครองของพญทำมทำร กระนนัรน
เหป็นไดข้ชดนั วตทำสรุดทข้ทำยแลข้วพระเจข้ทำทรงควบครุมอยถูต พญทำมทำรไปตตอไดข้เทตทำทภีที่พระเจข้ทำทรงอนรุญทำต
เทตทำนนัรน โยบจขงเผชธิญกนับกทำรทดสอบอยตทำงหนนักอภีกระยะหนขที่ง
โยบ 2:7-8

ซาตานจนงออกไปจากเบชนั้องพระพนกตรว์ของพระเยโฮวาหว์ และไดผู้ใหผู้

โยบเปป็นฝมีรผู้าย ตนนั้งแตผ่ฝผ่าเทผู้าของทผ่านจนถนงกระหมผ่อมทมีนึ่ศมีรษะ 8 และทผ่านกป็เอาชดินั้นหมผู้อแตกขอดตนว
ของทผ่าน และนนงนึ่ อยอผ่ในกองขมีนั้เถผู้า คททำทภีที่แปลวตทำ ฝมี (เชคหร์อทนมวิ ) หมทำยถขงกทำรอนักเสบและแผลพรุพอง
ตตทำงๆของผธิวหนนัง ไมตวทำต โยบเผชธิญกนับควทำมทรุกขรทรมทำนใดในตอนนนัรน เหป็นไดข้ชนัดวตทำมนันสรข้ทำงควทำม
เจป็บปวดอยตทำงแสนสทำหนัส คททำทภีที่แปลวตทำ รผู้าย (ราหร์) มภีควทำมหมทำยตรงตนัววตทำ ‘ชนัวที่ รข้ทำย’ หรสือในบรธิบทนภีร
คสือ ‘รข้ทำยแรง’ นอกจทำกนภีรฝภีทภีที่รข้ทำยแรงเหลตทำนภีรยนังปกคลรุมโยบตนัรงแตตกระหมตอมทภีที่ศภีรษะของเขทำลงไป
จนถขงฝตทำเทข้ทำของเขทำ หลนังจทำกสถูญเสภียควทำมมนังที่ คนังที่ ทนัรงหมดและสรุขภทำพของตนไปแลข้ว โยบกป็นนังที่ ลง
ในขภีรเถข้ทำและขถูดหนองและของเหลวทภีที่สตงกลธิที่นเหมป็นซขที่งออกมทำจทำกฝภีทภีที่นตทำกลนัวเหลตทำนนัรนทภีที่ปกคลรุม
ทนัวที่ รต ทำงกทำยของตน เขทำถถูกทททำใหข้ถตอมใจลงเหลสือขนทำด เขทำนนังที่ ในควทำมทรุกขรโศกและหทำททำงรนับมสือ
กนับชะตทำกรรมของตน
โยบ 2:9-10

หทำกสธิที่งเหลตทำนภีรยนังไมตแยตพอ แลผู้วภรรยาทผ่านเรมียนวผ่า "ทผ่านยนงจะยนด

มนนึ่นในความซชนึ่อสนตยว์ของทผ่านอมีกหรชอ จงแชผ่งพระเจผู้าและตายเสมียเถอะ" ครุณนทำยโยบไดข้สถูญเสภียทรุก
สธิที่งทภีที่สทำมภีของตนมภี ควทำมมนังที่ คนังที่ และบรุตรทนัรงหลทำยของนทำงบนัดนภีรกจป็ ทำกไปแลข้ว ขณะทภีที่โยบยนังคงควทำม
สนัตยรสรุจรธิตของตนไวข้อยถูต นทำงกป็รสถูข้ ขกขมขสืนที่ นทำงจขงยรุยงสทำมภีของตนใหข้แชตงดตทำพระเจข้ทำและตทำยเสภีย
เหป็นไดข้ชดนั วตทำครุณนทำยโยบไมตไดข้มวภี รุฒธิภทำวะฝตทำยวธิญญทำณในระดนับเดภียวกนับทภีที่สทำมภีของนทำงมภี
10 แตผ่ทผ่านตอบนางวผ่า "เธอพอดอยผ่างหญดิงโฉดจะพนงพอด อะไรกนน เราจะรนบสดินึ่งดมีจาก
พระหนตถว์ของพระเจผู้า และจะไมผ่รนบของชนนึ่วบผู้างหรชอ" ในเหตบการณว์นมีนั้ทนนั้งสดินนั้ โยบมดิไดผู้กระทกาบาป
ดผู้วยรดิมฝมีปากของตน โยบบอกภรรยทำของเขทำวตทำนทำงพถูดเหมสือนพวกผถูข้หญธิงทภีที่หยทำบชข้ทำและชนัวที่ รข้ทำย
ในสมนัยนนัรน ปฏธิกธิรยธิ ทำของนทำงเปป็นปฏธิกธิรยธิ ทำของเหลตทำคนชนัวที่ ทวตทำโยบกลนับสนังที่ สอนนทำงและเตสือน

นทำงใหข้ระลขกวตทำพวกเขทำไดข้รนับกทำรอวยพรจทำกพระเจข้ทำอยตทำงบรธิบรถู ณร พวกเขทำจขงจะสถูข้ทนควทำมทรุกขร
ยทำกทภีพที่ ระองครทรงอนรุญทำตใหข้เกธิดขขรน คททำทภีที่แปลวตทำ ของชนนึ่ว (ราหร์) ในบรธิบทนภีรหมทำยถขงควทำมทรุกขร
ยทำก พระเจข้ทำไดข้ทรงอวยพรพวกเขทำแลข้ว บนัดนภีรพระองครไดข้ทรงอนรุญทำตใหข้ควทำมทรุกขรยทำกเขข้ทำมทำ
โยบจะสถูข้ทนควทำมทรุกขรยทำกของตนโดยปรทำศจทำกควทำมขมขสืนที่ ตตอพระเจข้ทำ อภีกครนัรงทภีวที่ รุฒภธิ ทำวะฝตทำย
วธิญญทำณและควทำมสนัตยรสรุจรธิตของโยบปรทำกฏชนัดเจน ดนังนนัรน “ในเหตรุกทำรณรนร ภีทร นังสธิรนโยบมธิไดข้
กระทททำบทำปดข้วยรธิมฝภีปทำกของตน”
โยบ 2:11

ครทำวนภีรฉทำกเหตรุกทำรณรเปลภีที่ยนไปยนังสธิที่งทภีที่จะครอบคลรุมเนสืรอหทำสต วนทภีที่

เหลสือของหนนังสสือเลตมนภีร เมชนึ่อสหายทนนั้งสามของโยบไดผู้ยนดิ ถนงภนยพดิบนตดินมีนั้ทนนั้งสดินั้นทมีนึ่ไดผู้เกดิดขนนั้นกนบทผ่าน
ตผ่างกป็มาจากทมีนึ่ของตน คชอ เอลมีฟนสชาวเทมาน บดิลดนดคนชออาหว์ และโศฟารว์ชาวนาอาเมหว์ เขาไดผู้นนด
มาพรผู้อมกนนเพชนึ่อรผ่วมทบกขว์กนบทผ่านและเลผู้าโลมใจทผ่าน
ขตทำวเรสืที่องควทำมทรุกขรยทำกของโยบแพรต สะพนัดไป เพสือที่ นของเขทำสทำมคนไดข้ยธินเรสือที่ งนภีรและเดธิน
ททำงมทำยนังบข้ทำนของโยบ พวกเขทำถถูกหมทำยเหตรุวทำต เปป็น (1) “เอลภีฟนัสชทำวเทมทำน” เทมทำนเปป็นหลทำน
ชทำยคนหนขที่งของเอซทำวและอยถูใต นเขตแดนของเอโดม ตรงนภีรเปป็นขข้อบตงบอกวตทำโยบอทำจอยถูใต นสมนัย
หลนังๆกวตทำเดธิม หทำกเอลภีฟนัสสสืบเชสืรอสทำยมทำจทำกเอซทำว โยบกป็ตข้องอยถูใต นสมนัยหลนังๆมทำกกวตทำ อยตทำงไร
กป็ตทำม อทำจมภีเทมทำนคนหนขที่งอยถูกต ตอนหนข้ทำนนัรนกป็ไดข้ ควทำมหมทำยโดยทนัวที่ ไปของคททำวตทำ ‘เทมทำน’ คสือ ‘ทธิศ
ใตข้’ เพสืที่อนคนทภีที่สองของโยบคสือ (2) “บธิลดนัดคนชถูอทำหร” ชสืที่อ ชถูอาหร์ มภีควทำมหมทำยวตทำควทำมมนังที่ คนังที่ บรุตร
ชทำยคนหนขที่งของอนับรทำฮนัมมภีชสืที่อวตทำชถูอทำหรแมข้ชสืที่อนภีรอทำจมภีควทำมหมทำยทนัวที่ ๆไปวตทำควทำมมนังที่ คนังที่ ดถู ปฐมกทำล
25:2 เพสือที่ นคนทภีที่สทำมของโยบคสือ (3) “โศฟทำรรชทำวนทำอทำเมหร” ไมตมแภี หลตงขข้อมถูลจรธิงๆเกภีที่ยวกนับชทำยผถูข้
นภีร ชสืที่อของเขทำมภีควทำมหมทำยตรงตนัววตทำ ‘นกกระจอกทภีที่นตทำอภธิรมยร’
เพสือที่ นสทำมคนนภีรมทำเพสืที่อไวข้ทรุกขรและปลอบประโลมโยบ ขข้อควทำมตรงนภีรบนันทขกวตทำพวกเขทำไดข้
นนัดเจอกนันกตอนจทำกนนัรนคตอยไปหทำโยบดข้วยกนัน
โยบ 2:12-13

เมชนึ่อเขาเงยหนผู้าขนนั้นแตผ่ไกลเขากป็จกาทผ่านไมผ่ไดผู้ กป็เปลผ่งเสมียงรผู้องไหผู้

ตผ่างกป็ฉมีกเสชอนั้ คลบมของตน และซนดผงคลมีดดินเหนชอศมีรษะของตนขนนนั้ ไปยนงฟผู้าสวรรคว์ ควทำมหมทำย

ตรงนภีรอทำจเปป็นไดข้วทำต เมสืที่อพวกเขทำเขข้ทำมทำใกลข้จะถขงโยบ (อทำจในบข้ทำนของเขทำหรสือขณะทภีที่เขทำนนังที่ อยถูต
กลทำงแจข้ง) พวกเขทำกป็จททำเขทำไมตไดข้ แตตเมสืที่อพวกเขทำดถูออกวตทำชทำยผถูข้ตกอยถูใต นสภทำพนตทำเวทนทำทภีที่อยถูตต ตอ
หนข้ทำพวกเขทำคสือโยบ พวกเขทำกป็รข้องไหข้เสภียงดนัง ในธรรมเนภียมปฏธิบนัตธิของสมนัยนนัรน พวกเขทำฉภีก
เสสืรอผข้ทำของตนและซนัดผงคลภีดธินขขรนไปในอทำกทำศและเหนสือศภีรษะของตน ซขที่งบตงบอกถขงควทำมโศก
เศรข้ทำเสภียใจของพวกเขทำในเรสืที่องเพสือที่ นของพวกเขทำ
13 และนนงนึ่ กนบทผ่านบนดดินเจป็ดวนนเจป็ดคชน ไมผ่มมีสนกคนหนนนึ่งพอดกนบทผ่านสนกคกา ดผู้วยเขาเหป็นวผ่า
ความทบกขว์ระทมของทผ่านนนนั้นใหญผ่ยงดินึ่ นนก เหป็นไดข้ชนัดวตทำธรรมเนภียมของสมนัยนนัรนกป็คสือวตทำกทำรไวข้ทรุกขร
ตข้องกธินเวลทำเจป็ดวนัน ขข้อควทำมทภีที่บนันทขกไวข้นร ภีไมตจททำเปป็นตข้องบอกเปป็นนนัยวตทำพวกเขทำนนังที่ โดยไมตหยรุดเลย
เปป็นเวลทำเจป็ดวนัน แทนทภีที่จะเปป็นเชตนนนัรน เพสืที่อนเหลตทำนภีรของเขทำยตอมลรุกขขรนและจนัดกทำรกธิจธรุระตตทำงๆใน
ชภีวธิตประจททำวนันตทำมปกตธิ แตตมทำนนังที่ กนับโยบทรุกวนัน
เหป็นไดข้ชดนั วตทำพวกเขทำตกตะลขง พวกเขทำรถูข้จนักโยบในฐทำนะชทำยคนหนขงที่ ทภีที่ไดข้ปรนนธิบนัตธิพระเย
โฮวทำหรและไดข้รนับกทำรอวยพรจทำกพระองคร บนัดนภีรเขทำตกอยถูใต นสภทำพนตทำสนังเวชเชตนนภีรไดข้อยตทำงไร พวก
เขทำตกตะลขงยธิงที่ นนัก ดนังนนัรนไมตมภีใครพถูดอะไรสนักคททำเดภียว นภีที่อทำจเปป็นสต วนหนขที่งของชตวงเวลทำไวข้ทรุกขร
ดข้วย อยตทำงไรกป็ตทำมทภีที่เปป็นไปไดข้มทำกกวตทำกป็คสือวตทำ เพสืที่อนสทำมคนนภีรพถูดอะไรไมตออก พวกเขทำไมตอทำจ
เขข้ทำใจไดข้วทำต ทททำไมพระเจข้ทำถขงทรงยอมใหข้เพสืที่อนคนนภีรของตนเจอกนับควทำมทรุกขรเชตนนภีรไดข้หลนังจทำกทภีที่
เขทำสนัตยรซสืที่อตตอพระเจข้ทำของเขทำขนทำดนนัรน
*****
ภนำพรวมของโยบ 3: บทททนึ่ 3 ขนนขึ้ ตผู้นดผู้วยคสาสนทนาระหวมางโยบกนับเอลทฟนัสชาวเทมาน
โยบพรรณนาใหผู้เพสืนึ่อนของเขาฟนังเกทนึ่ยวกนับความทสุกขร์ใจและความสนับสนงสุนงงของตน
โยบ 3:1-12

โยบเปลตงเสภียงรข้องอนันโศกเศรข้ทำ โดยสทำปแชตงคสืนนนัรนทภีที่เขทำปฏธิสนธธิ

และวนันทภีที่เขทำถสือกททำเนธิด ตผ่อมาโยบอผู้าปากของทผ่านแชผ่งวนนกกาเนดิดของทผ่าน

2 และโยบวผ่า 3 "ขอใหผู้วนนซนงนึ่ ขผู้าเกดิดนนนั้นพดินาศทนนั้งคชนทมีนึ่พอดวผ่า `ตนนั้งครรภว์เดป็กชายคนหนนงนึ่
แลผู้ว' นนนนั้ ดผู้วย เทตทำทภีที่โยบเขข้ทำใจ เขทำปรทำรถนทำใหข้ตนมธิไดข้เกธิดมทำเลย เพรทำะควทำมทรุกขรของเขทำขมขสืที่น
เหลสือเกธิน
เขทำกลตทำวตตอไปวตทำ 4 ขอใหผู้วนนนนนนั้ เปป็นความมชด ขอพระเจผู้าจากเบชนั้องบนอยผ่าแสวงหาวนน
นนนนั้ หรชออยผ่าใหผู้แสงสวผ่างสผ่องในวนนนนนั้น 5 ขอความมชดทนบและเงามนจจบราชยนดเอาวนนนนนั้นไวผู้ ขอใหผู้
เมฆคลบมมนนไวผู้ ขอใหผู้ความดกาทะมนนแหผ่งวนนนนนั้นทกาใหผู้มนนหวาดกลนว 6 คชนนนนนั้ นผ่ะ ขอใหผู้ความมชด
ทนบฉวยมนนไวผู้ อยผ่าใหผู้มนนเขผู้าสผ่วนทผ่ามกลางบรรดาวนนของปมี อยผ่าใหผู้นบน มนนเขผู้าเปป็นสผ่วนของเดชอน
ตผ่อไปเลย 7 ดอเถดิด ขอใหผู้คชนนนนนั้ เปป็นหมนน ขออยผ่าใหผู้เสมียงรผู้องอนนชชนนึ่ บานไดผู้ยนดิ ในคชนนนนนั้ เขทำยนัง
สทำปแชตงคสืนนนัรนทภีที่บธิดทำมทำรดทำของเขทำไดข้ปฏธิสนธธิเขทำในกทำรหลนับนอนของพวกเขทำดข้วย
เขทำแชตงดตทำวนันทภีเที่ ขทำเกธิดมทำตตอไป 8 ขอใหผู้บรรดาผอผู้ทมีนึ่สาปวนนไดผู้สาปคชนนนนนั้ ดผู้วย คชอผอผู้ทมีนึ่
พรผู้อมจะเปลผ่งเสมียงรผู้องครกนึ่าครวญ 9 ขอใหผู้ดาวเวลารบผ่งสางของมนนมชด ขอใหผู้มนนหวนงความสวผ่าง
แตผ่ไมผ่พบ อยผ่าใหผู้เหป็นแสงอรบณรบผ่งเชผู้า 10 เพราะวผ่ามนนมดิไดผู้ปดิดประตอแหผ่งครรภว์มารดาของขผู้า หรชอ
ซผ่อนความเศรผู้าโศกจากตาของขผู้า 11 ทกาไมขผู้าไมผ่ตายเสมียแตผ่กกาเนดิด ทกาไมขผู้าไมผ่ขาดใจเสมียเมชนึ่อขผู้า
ออกมาจากครรภว์แลผู้วกป็สนดินั้ ไป 12 ทกาไมหนวเขผ่าจนงรนบขผู้าไวผู้ หรชอทกาไมหนวนมมมีใหผู้ขผู้าดอด
โยบ 3:13-19

หลนังจทำกถถูกทททำใหข้ปฏธิสนธธิและคลอดออกมทำแลข้ว จทำกนนัรนโยบกป็

ปรทำรถนทำวตทำตนนตทำจะตทำยเสภียหลนังจทำกเกธิดมทำเลย ถผู้าหาไมผ่แลผู้ว ขผู้าจะนอนเงมียบสงบอยอผ่ ขผู้าจะหลนบ
แลผู้วขผู้าจะไดผู้หยบดพนกอยอผ่ 14 กนบพวกกษนตรดิยว์และพวกทมีนึ่ปรนกษาของแผผ่นดดินโลก ผอผู้ไดผู้สรผู้างทมีนึ่โดด
เดมีนึ่ยวอผู้างวผู้างไวผู้สกาหรนบตนวเอง 15 หรชอกนบเจผู้านายผอผู้มมีทองคกา ผอบผู้ รรจบเงดินไวผู้เตป็มบผู้าน 16 หรชอทกาไม
ขผู้าไมผ่เปป็นอยผ่างลอกทมีนึ่แทผู้งซนนึ่งซผ่อนไวผู้ อยผ่างทารกซนนึ่งไมผ่เคยเหป็นแสงสวผ่าง เหมสือนกนับทภีที่บรรดทำ
กษนัตรธิยรและพวกเจข้ทำนทำยมภีชภีวตธิ อยถูแต ละกป็ตทำยเสภีย โยบกป็บอกวตทำตนนตทำจะตทำยตนัรงแตตอยถูใต นครรภร
มทำรดทำหรสืออยตทำงนข้อยกป็ตทำยเลยหลนังจทำกถถูกคลอดออกมทำไมตนทำน
17 ทมีนึ่นนนึ่นคนชนนึ่วรผู้ายหยบดดดินนั้ รน และทมีนึ่นนนึ่นผอผู้ทมีนึ่เหนชนึ่อยอผ่อนไดผู้หยบดพนก 18 ทมีนึ่นนนึ่นผอผู้ถอกจกาจองกป็
สบายดผู้วยกนน เขาทนนั้งหลายไมผ่ไดผู้ยดินเสมียงของผอผู้กดขมีนึ่ 19 ผอนผู้ ผู้อยและผอใผู้ หญผ่กป็อยอผ่ทมีนึ่นนนึ่น และทาสกป็เปป็น

อดิสระพผู้นจากนายของเขา หลนังจทำกเอตยปทำกแลข้ววตทำตนนตทำจะตทำยๆไปเสภีย โยบกป็ออกควทำมเหป็นตตอ
ไปเกภีที่ยวกนับควทำมตทำย โยบกลตทำวจทำกมรุมมองของมนรุษยรและหมทำยเหตรุวทำต ในควทำมตทำยพวกคนชนัวที่ กป็
ไมตสรข้ทำงควทำมลททำบทำกอภีกตตอไป ในควทำมตทำยคนทภีที่เหนสืที่อยลข้ทำกป็ไดข้หยรุดพนัก พวกนนักโทษไมตไดข้ยธิน
เสภียงของผถูข้คมรุ ทภีที่บภีบบนังคนับอภีกตตอไป พวกคนรนับใชข้กเป็ ปป็นอธิสระจทำกนทำยของตน และสรุดทข้ทำยแลข้ว
ดข้วยควทำมเทตทำเทภียมกนันอยตทำงลขกซขรงโยบหมทำยเหตรุวทำต ในควทำมตทำย “ผถูข้ใหญตและผถูข้นข้อยกป็อยถูทต ภีที่นนันที่ ”
ยอหรนใชข้ภทำษทำคลข้ทำยๆกนันในวธิวรณร 20:11 ในกทำรพรรณนทำถขงคนเหลตทำนนัรนทภีอที่ ยถูตต ตอหนข้ทำกทำร
พธิพทำกษทำทภีที่พระทภีที่นนังที่ ใหญตสขภี ทำว แนตทภีเดภียวคนทนัรงปวงเทตทำเทภียมกนันในควทำมตทำย
โยบ 3:20-22

จทำกนนัรนโยบกป็ใครต ครวญวตทำทททำไมคนเหลตทำนนัรนทภีที่ทรุกขรใจถขงยนังมภีชวภี ธิต

อยถูตต ตอไป ไฉนหนอผอผู้ทมีนึ่ทนทบกขว์เวทนาอยผ่างนมีนั้ ยนงไดผู้รนบแสงสวผ่าง และผอทผู้ มีนึ่มมีใจขมขชนึ่นไดผู้รนบชมีวดิต
21 ผอคผู้ อยความตาย แตผ่มนนไมผ่มา และขบดหามนนมากกวผ่าหาทรนพยว์ทมีนึ่ซผ่อนอยอผ่ 22 ผอผู้ซงนนึ่ เปรมปรมีดดิธิ์
อยผ่างยดินึ่งและยดินดมี เมชนึ่อเขาพบหลบมฝนงศพ โยบจขงปรทำรถนทำใหข้ตนตทำยไปเสภีย
โยบ 3:23-26

ไฉนจนงประทานความสวผ่างแกผ่ผทผู้อ มีนึ่ทางของเขาซผ่อนอยอผ่ ผอซผู้ นนึ่ง

พระเจผู้าทรงลผู้อมรนนั้วตผู้นไมผู้กนนั้นไวผู้ 24 เพราะการถอนหายใจของขผู้ามมีมากผ่อนอาหารของขผู้า และการ
ครวญครางของขผู้ากป็เทออกมาเหมชอนนกนั้าทนนั้งหลาย 25 เพราะสดินึ่งทมีนึ่ขผู้ากลนวมากกป็มาเหนชอขผู้า และสดิงนึ่
ทมีนึ่ขผู้าครนนนึ่ ครผู้ามกป็ตกแกผ่ขผู้า อทำจเปป็นไดข้วทำต ตรงนภีรโยบพถูดถขงควทำมกลนัวของตนทภีที่วทำต บรุตรทนัรงหลทำยของ
เขทำจะทททำบทำปและถถูกพระเจข้ทำพธิพทำกษทำ ดถู โยบ 1:5 หรสือในอภีกแงตหนขที่งโยบอทำจกททำลนังหมทำยถขงภนัย
พธิบนัตธิเหลตทำนนัรนโดยรวมทภีที่เกธิดแกตเขทำ
ไมตวทำต ในกรณภีใดเขทำกป็ยอมรนับสทำรภทำพวตทำ 26 ขผู้าไมผ่สบายใจเลย ทนนั้งขผู้ากป็ไมผ่สงบ ขผู้าไมผ่ไดผู้
หยบดพนก แตผ่ความทรมานกป็มาหา" คททำทภีที่แปลวตทำ ขผู้าไมผ่สบายใจเลย (ชอวร์ลอวร์) มภีควทำมหมทำยงตทำยๆวตทำ
‘ควทำมปลอดภนัย’ คททำทภีแที่ ปลวตทำ ขผู้าไมผ่ไดผู้หยบดพนก (ชอวร์คนัท) มภีควทำมหมทำยงตทำยๆวตทำ ‘กทำรหยรุดพนัก’ ใน
แบบเดภียวกนันคททำทภีที่แปลวตทำ ทนนั้งขผู้ากป็ไมผ่สงบ (นถูอนัคหร์) มภีควทำมหมทำยงตทำยๆวตทำ ‘เงภียบ’ คททำวตทำไมตเหลตทำนภีรถถูก
เหลตทำนนักแปลใสต เขข้ทำมทำเพสืที่อเปป็นเครสืที่องมสือตภีควทำมอยตทำงหนขงที่ ประเดป็นของโยบกป็คสือวตทำ กตอนหนข้ทำนนัรน

เขทำอยถูใต นควทำมปลอดภนัย กทำรหยรุดพนัก และควทำมเงภียบสงบเมสืที่อควทำมทรุกขรลททำบทำกเขข้ทำมทำโจมตภีอยตทำง
ฉนับพลนัน นภีที่เปป็นสทำเหตรุของควทำมทรุกขรใจของเขทำ
*****
ภนำพรวมของโยบ 4: บทถนัดไปนทเขึ้ ปป็นคสาตอบกลนับของเอลทฟนัสคนเทมานททนึ่มทตมอคสารผู้องทสุกขร์
อนันขมขสืนึ่นของโยบ ประเดป็นพสืนขึ้ ฐานของเขากป็คสือวมา โยบกสาลนังเกทนึ่ยวสวินึ่งททนึ่เขาไดผู้หวมานลงไป กลมาว
อทกนนัยหนนนึ่ง โยบมทความผวิดในเรสืนึ่องความบาปและกสาลนังถถูกพวิพากษาเพราะเหตสุนนัขึ้น
โยบ 4:1-2

จากนนนั้นเอลมีฟสน ชาวเทมานกป็ตอบและกลผ่าววผ่า 2"ถผู้าจะลองพอดสนก

คกา ทผ่านจะทนไหวไหม ถนงกระนนนั้นใครจะอดพอดไดผู้ หลนังจทำกไดข้ยธินคททำบตนอนันแสนเศรข้ทำของโยบ เอ
ลภีฟสนั กป็ถทำมวตทำ "ถผู้าจะลองพอดสนกคกา ทผ่านจะทนไหวไหม เหป็นไดข้ชดนั วตทำเอลภีฟนัสรถูวข้ ทำต สธิที่งทภีที่ตนจะกลตทำว
จะทททำใหข้โยบไมตพอใจ จทำกนนัรนเขทำกลตทำวเสรธิมวตทำ ถนงกระนนนั้นใครจะอดพอดไดผู้ เขทำตนัรงใจวตทำจะพถูด
ควทำมเหป็นของตนอยถูดต ภี
โยบ 4:3-6

เอลภีฟสนั เตสือนควทำมจททำโยบเกภีที่ยวกนับครุณธรรมตตทำงๆของเขทำ ดอเถดิด

ทผ่านไดผู้แนะนกาคนมามากมายแลผู้ว และทผ่านไดผู้เสรดิมมชอทมีนึ่อผ่อนเปลมีนั้ยใหผู้มมีกกาลนง 4 ถผู้อยคกาของทผ่าน
หนบนใจคนทมีนึ่กกาลนงสะดบด และทผ่านไดผู้ทกาเขผ่าทมีนึ่อผ่อนเปลมีนั้ยใหผู้มนนึ่นคง โยบไดข้ชตวยเหลสือคนเหลตทำนนัรนทภีที่
อยถูรต อบตนัวเขทำซขที่งตข้องกทำรควทำมชตวยเหลสือ เขทำไดข้ใหข้กทำท ลนังใจคนเหลตทำนนัรนทภีที่ทข้อแทข้ เขทำไดข้ชตวยเหลสือ
คนเหลตทำนนัรนทภีที่ทรุกขรใจ เขทำไดข้ชตวยเหลสือคนเหลตทำนนัรนทภีที่อตอนแอ เขทำมภีคททำพยทำนชภีวธิตทภีที่แสนวธิเศษจรธิงๆ
พระเจข้ทำทรงทรทำบเรสืที่องนภีรดภีดนังทภีที่หมทำยเหตรุไวข้ในบททภีที่ 1 เพสืที่อนๆของเขทำกป็ทรทำบเรสืที่องนภีรเชตนกนัน
5 แตผ่บนดนมีนั้มาถนงทผ่านแลผู้ว และทผ่านกป็ทผู้อใจ มนนแตะตผู้องทผ่านเขผู้า และทผ่านกป็ลกาบากใจ เอ
ลภีฟสนั เขข้ทำประเดป็นของตนทนันทภีและไมตแสดงควทำมเหป็นใจใดๆแลข้ว ดข้วยคททำพถูดทภีมที่ ทำกมทำย เขทำกลตทำว
หทำโยบวตทำไมตสทำมทำรถรนับมสือกนับควทำมทรุกขรลททำบทำกไดข้เหมสือนคนอสืที่นๆ เมสือที่ ภนัยพธิบนัตธิบนังเกธิดแกตเขทำ เขทำ
กป็ยอมรนับมนันไมตไดข้

6 ความยกาเกรงของทผ่าน ความมนนึ่นใจของทผ่าน ความหวนงของทผ่าน และการประพฤตดิดมี
รอบคอบของทผ่านอยอผ่ทมีนึ่ไหนเลผ่า ดข้วยถข้อยคททำมทำกมทำย เอลภีฟนัสถทำมคททำถทำมทภีวที่ ทำต ทตทำนไมตไดข้กทำท ลนังไดข้รนับ
สธิที่งทภีที่ทตทำนสมควรไดข้รบนั จรธิงๆหรสือ
โยบ 4:7-8

เอลภีฟสนั ถทำมอยตทำงปรทำศจทำกควทำมเหป็นอกเหป็นใจใดๆวตทำ ขผู้าขอรผู้อง

ใหผู้ทผ่านจกาไวผู้หนผ่อยเถดิดวผ่า ผอผู้ทมีนึ่ไรผู้ความผดิดเคยพดินาศหรชอ หรชอคนเทมีนึ่ยงธรรมถอกตนดออกทมีนึ่ไหน เขทำ
เขข้ทำประเดป็นของตนเลย คนทนัรงหลทำยทภีที่ไมตมภีควทำมผธิดยตอมไมตเคยถถูกพธิพทำกษทำและคนชอบธรรมกป็ไมต
เคยถถูกตภีสอนเชตนกนัน คททำกลตทำวโทษของเพสืที่อนผถูข้คดธิ วตทำตนัวชอบธรรมคนนภีรกคป็ สือวตทำ โยบไมตไดข้เปป็นคน
ชอบธรรมอยตทำงแทข้จรธิง เขทำกททำลนังถถูกพธิพทำกษทำเพรทำะควทำมบทำปลนับๆ (กทำรคธิดหทำเหตรุผลของเขทำนนัรน
ผธิดอยตทำงแนตนอนเพรทำะวตทำบทำงครนัรงพระเจข้ทำกป็ทรงอนรุญทำตใหข้ควทำมทรุกขรลททำบทำกเกธิดขขรนกนับผถูข้ชอบ
ธรรม)
ถขงกระนนัรน เอลภีฟนัสกป็ประกทำศอยตทำงคนนตทำเลสืที่อมใสวตทำ 8 ตามทมีนึ่ขผู้าไดผู้เหป็น บรรดาผอผู้ทมีนึ่ไถความ
ชนวนึ่ ชผู้า และหวผ่านความชนวนึ่ รผู้าย กป็ไดผู้เกมีนึ่ยวอยผ่างนนนั้น ประเดป็นของเขทำกป็เขข้ทำใจงตทำย เรทำเกภีที่ยวสธิที่งทภีเที่ รทำ
หวตทำน เขทำจขงยกเหตรุผลวตทำเพรทำะโยบกททำลนังเกภีที่ยวควทำมยทำกลททำบทำก เขทำจขงตข้องหวตทำนควทำมบทำปทภีที่รข้ทำย
แรงไวข้อยตทำงแนตนอน
โยบ 4:9-11

เอลภีฟสนั พถูดจทำวทำงทตทำเหมสือนคนนตทำเลสืที่อมใสตตอไป เขทำหมทำยเหตรุวทำต

พระเจข้ทำทรงพธิพทำกษทำเหลตทำคนบทำป เขาพดินาศดผู้วยลมหายใจของพระเจผู้า และเขาตผู้องสดินั้นไปดผู้วย
ลมแหผ่งพระนาสดิกของพระองคว์ เขทำหมทำยเหตรุควทำมจรธิงหนขงที่ และนนันที่ กป็คสือ พระเจข้ทำจะทรงพธิพทำกษทำ
เหลตทำคนบทำปในทข้ทำยทภีที่สรุด
จทำกนนัรน ‘เพสือที่ น’ ผถูข้ปรทำศจทำกควทำมสงสทำรคนนภีรกยป็ กภทำพประกอบหนขที่งของกทำรทภีที่พวกสธิงโต
ไดข้รนับของหวทำนอนันยรุตธิธรรมของพวกมนันในกทำลอนันเหมทำะสม 10 เสมียงคการามของสดิงโต และเสมียง
ของสดิงโตดบรผู้าย และฟนนของสดิงโตหนบผ่มกป็หนกเสมียแลผู้ว 11 สดิงโตแกผ่พดินาศเพราะขาดเหยชนึ่อ และลอก
ของสดิงโตทมีนึ่แขป็งแรงกป็กระจนดกระจายไป พวกสธิงโตอทำจกธินสนัตวรอนสืที่ เปป็นเหยสืที่อ แตตสรุดทข้ทำยแลข้วพวก
มนันกป็ไดข้รนับสธิที่งทภีที่พวกมนันสมควรไดข้รนับ

โยบ 4:12-16

เอลภีฟสนั จขงอข้ทำงวตทำตนมภีนมธิ ธิตหนขที่งซขที่งในนธิมธิตนนัรนพระเจข้ทำทรงเปธิดเผย

แกตเขทำถขงควทำมจรธิงทภีที่ประยรุกตรใชข้ไดข้กบนั ควทำมทรุกขรลททำบทำกของโยบ มมีคกาหนนนึ่งมาถนงขผู้าอยผ่างเงมียบๆ หอ
ของขผู้าไดผู้ยดินเสมียงกระซดิบคกานนนั้น 13 ทผ่ามกลางความคดิดจากนดิมดิตกลางคชนเมชนึ่อคนหลนบสนดิท
14 ความครนนึ่นครผู้ามมาเหนชอขผู้าและตนวสนนนึ่ ซนงนึ่ กระทกาใหผู้กระดอกทนนั้งสดินั้นของขผู้าสนนนึ่ สะเทชอน เขทำจขง
อข้ทำงวตทำตนไดข้รนับนธิมธิตทภีที่นตทำกลนัวคสืนหนขที่ง
ในนธิมธิตนนัรนเขทำอข้ทำงวตทำ 15 มมีวดิญญาณองคว์หนนนึ่งผผ่านหนผู้าของขผู้า ขนทมีนึ่เนชนั้อของขผู้าลบกชนน
16 องคว์นนนนั้ นดินึ่งอยอผ่ แตผ่ขผู้าพดิเคราะหว์รอ ปรผ่างขององคว์นนนั้นไมผ่ไดผู้ มมีสณ
น ฐานอยผ่างหนนนึ่งขผู้างหนผู้าตาของขผู้า
เงมียบอยอผ่ แลผู้วขผู้าไดผู้ยดินเสมียงหนนนึ่งวผ่า เหมสือนพวกนธิกทำยเพป็นเทคอสตรหรสือคทำรธิสมทำตธิกในปนัจจรุบนัน เอ
ลภีฟสนั อข้ทำงวตทำวธิญญทำณองครหนขที่งใหข้กทำรเปธิดเผยพธิเศษแกตเขทำในคสืนหนขงที่ (ไมตมภีคททำถทำมเลยวตทำเรสืที่อง
ทนัรงหมดของโยบไดข้รนับกทำรดลใจจทำกพระเจข้ทำ อยตทำงไรกป็ตทำม ไมตมอภี ะไรรนับประกนันวตทำทรุกสธิที่งทภีที่คน
อยตทำงเอลภีฟนัสกลตทำวเกธิดขขรนจรธิงๆอยตทำงทภีที่เขทำกลตทำวอข้ทำง ไมตมภีคททำถทำมเกภีที่ยวกนับควทำมจรธิงแทข้ของพระ
วจนะของพระเจข้ทำ มภีคททำถทำมเกภีที่ยวกนับควทำมจรธิงแทข้ของเอลภีฟนัสกนับเพสืที่อนๆของเขทำ)
โยบ 4:17-21

ในนธิมธิตของเขทำ เอลภีฟสนั อข้ทำงวตทำวธิญญทำณองครหนขที่งกลตทำวแกตเขทำวตทำ

`มนบษยว์ทมีนึ่อผ่อนแอจะชอบธรรมยดินึ่งกวผ่าพระเจผู้าไดผู้หรชอ มนบษยว์จะบรดิสบทธดิธิ์ยดินึ่งกวผ่าผอทผู้ รงสรผู้างเขาไดผู้
หรชอ คททำตอบของคททำถทำมทนัรงสองขข้อนภีรชดนั เจนอยถูแต ลข้ว ไมตมภีใครชอบธรรมยธิงที่ กวตทำพระเจข้ทำ เอลภีฟสนั
กลตทำวหทำโยบวตทำเขทำคธิดวตทำตนเปป็นคนชอบธรรม เขทำกลตทำวหทำโยบวตทำเปป็นคนหนข้ทำซสืที่อใจคด
เอลภีฟสนั กลตทำวตตอไปวตทำ 18 ดอเถดิด แมผู้ผผู้รอ บน ใชผู้ของพระองคว์พระองคว์กป็ไมผ่ทรงวางพระทนย และ
ทอตสวรรคว์ของพระองคว์พระองคว์ทรงกลผ่าวโทษทมีนึ่เขาโงผ่ 19 ผอผู้ทมีนึ่อาศนยในเรชอนดดินจะยดิงนึ่ กวผ่านนนั้นสนก
เทผ่าใด รากฐานของเขาอยอใผ่ นผงคลมีดดิน ผอถผู้ อกขยมีนั้เหมชอนอยผ่างตนวมอด เอลภีฟนัสยกเหตรุผลดนังนภีร: ถข้ทำ
พระเจข้ทำไมตทรงวทำงพระทนัยในเหลตทำผถูข้รนับใชข้ในสวรรครของพระองคร (และแมข้กระทนังที่ บทำงองครทภีที่ลมข้ ลง
ในควทำมบทำปแลข้วดข้วย) พระองครจะยธิงที่ วทำงพระทนัยในมนรุษยรทตภีที่ ทำยไดข้นข้อยกวตทำนนัรนสนักเทตทำใด มนรุษยร
ถถูกสรข้ทำงขขรนจทำกผงคลภีดธินและเขทำจะกลนับคสืนสถูตผงคลภีดธินอภีก มนรุษยรนร นันเปรทำะบทำงเหลสือเกธินจนถขง
ขนทำดทภีที่วทำต สนักวนันหนขงที่ เขทำจะถถูกขยภีรเหมสือนอยตทำงตนัวมอด

เอลภีฟสนั เสรธิมอภีกวตทำ 20 เขาถอกทกาลายระหวผ่างเวลาเชผู้าและเยป็น เขาพดินาศไปเปป็นนดิตยว์โดย
ไมผ่มมีผผู้ใอ ดสนใจ 21 สงผ่าราศมีซงนนึ่ อยอผ่ภายในเขาจะหายไปมดิใชผ่หรชอ เขาจะตายดผู้วยปราศจากปนญญา'"
มนรุษยรซขที่งเปป็นเหมสือนตนัวมอดกป็ถถูกทททำลทำยในควทำมตทำยอยถูทต รุกวนัน พวกเขทำตทำยโดยไมตถถูกระลขกถขง
พวกเขทำตทำยไปโดยทธิรงสงตทำรทำศภีหรสือสตธิปนัญญทำไวข้ขข้ทำงหลนัง
ประเดป็นทภีที่สททำคนัญกวตทำของเอลภีฟนัสกป็คสือวตทำโยบมภีควทำมผธิดในเรสือที่ งควทำมบทำปทภีที่ไมตมภีใครรถูข้ ใน
มรุมมองของเอลภีฟนัส แมข้โยบยอมรนับวตทำตนเปป็นคนชอบธรรม มนันกป็เปป็นกทำรคธิดวตทำตนัวชอบธรรมและ
เปป็นกทำรหนข้ทำซสืที่อใจคด พระเจข้ทำไมตทรงวทำงพระทนัยในตนัวเขทำ ดนังนนัรนโยบจะตทำยและไปสถูตควทำมเสสืที่อม
สถูญเหมสือนคนอสืนที่ ๆทนัรงปวง ‘คททำหนรุนใจ’ ของ ‘เพสืที่อน’ คนนภีรชตทำงหดหถูตจรธิงๆ
*****
ภนำพรวมของโยบ 5: คสาเทศนาอนันขสุมนเคสืองของเอลทฟนัสททนึ่มแท กมโยบดสาเนวินตมอไป ประเดป็นททนึ่
สสาคนัญของเขากป็คสือวมาความโงมเขลาของโยบเองนสาภนัยพวิบนัตวินมทขึ้ าสถูมตนัวเขา
โยบ 5:1-2

เอลภีฟสนั ทข้ทำททำยโยบดนังตตอไปนภีร "รผู้องเรมียกเดมีดี๋ยวนมีซนั้ ดิ มมีผใผู้อ ดจะตอบ

ทผ่าน ทผ่านจะหนนไปหาวดิสบทธดิชนผอผู้ใด ‘เพสืที่อน’ ทภีที่อวดดภีคนนภีรคะยนัรนคะยอโยบใหข้อธธิษฐทำนตตอพระเจข้ทำ
เขทำบอกเปป็นนนัยวตทำพระเจข้ทำจะไมตทรงสดนับฟนังเขทำหรสือตอบ นอกจทำกนภีรเขทำบอกวตทำโยบไมตอทำจหนันไป
ททำงไหนไดข้อภีก แตตเปป็นควทำมจรธิง แตตควทำมผธิดพลทำดของเอลภีฟนัสกป็มรภี ทำกเหงข้ทำอยถูใต นสนันนธิษฐทำนของ
เขทำทภีวที่ ทำต โยบกททำลนังทนทรุกขรเพรทำะควทำมบทำปลนับๆ
2 แนผ่ละ ความโกรธฆผ่าคนโฉดและความรดิษยาฆผ่าคนเขลา อภีกครนัรงทภีที่เอลภีฟนัสบอกวตทำโยบกททำ
ลนังไดข้รนับผลแหตงกทำรกระทททำของตน ภนัยพธิบนัตธิของเขทำเปป็นผลมทำจทำกควทำมบทำปลนับๆ
โยบ 5:3-7

เอลภีฟสนั พถูดถขงคนโงตทภีที่ตนไดข้เหป็นอยตทำงคนนตทำเลสืที่อมใส ขผู้าเคยเหป็นคน

โฉดหยนงนึ่ ราก แตผ่ทนนใดนนนั้นขผู้ากป็แชผ่งทมีนึ่อาศนยของเขา เขทำไดข้เหป็นคนโงตเจรธิญขขรนเพภียงเพสืที่อทภีที่จะตกตทที่ทำลง
เอลภีฟสนั จขงแชตงพวกเขทำอยตทำงเหป็นวตทำตนชอบธรรม โดยคธิดเอทำเองวตทำพวกเขทำมภีควทำมผธิดในเรสืที่องบทำป
(เขทำกททำลนังทททำแบบเดภียวกนันนภีรกบนั โยบ)

4 บบตรของเขาหผ่างไกลจากความปลอดภนย เขาถอกบมีบคนนนั้ ทมีนึ่ประตอเมชอง และไมผ่มมีผผู้ใอ ดชผ่วย
เขาใหผู้พนผู้ ไดผู้ 5 ผลการเกมีนึ่ยวของเขาคนหดิวกป็กดินเสมีย แมผู้สวผ่ นทมีนึ่เอาหนามสะไวผู้ เขากป็เอาออกไป และ
คนกระหายกป็หอบฮนกๆตดิดตามความมนนึ่งคนนึ่งของเขา เอลภีฟนัสพถูดจทำวทำงทตทำเกภีที่ยวกนับกทำรทภีที่กทำรพธิพทำกษทำ
ยตอมทำถขงพวกคนเขลทำ (นนันที่ คสือ คนทภีที่บทำปหนทำ)
จทำกนนัรนเขทำกป็เรธิที่มกลตทำวถขงเรสืที่องทนัวที่ ๆไปมทำกขขรนโดยหมทำยเหตรุวทำต 6 เพราะความทบกขว์ใจมดิไดผู้
มาจากผงคลมี หรชอความยากลกาบากงอกออกมาจากดดิน 7 แตผ่มนบษยว์เกดิดมาเพชนึ่อแกผ่ความยากลกาบาก
อยผ่างประกายไฟยผ่อมปลดิวขนนั้นบน เอลภีฟนัสพยทำยทำมทภีที่จะเสนอประเดป็นวตทำมนรุษยรโดยทนัวที่ ไปเกธิดมทำ
เพสือที่ มภีควทำมยทำกลททำบทำกอยตทำงแนตนอนพอๆกนับทภีที่ประกทำยไฟยตอมปลธิวขขรนบน เขทำจขงใหข้คททำแนะนททำโย
บอยตทำงคนนตทำเลสืที่อมใสและอยตทำงเหป็นวตทำตนัวเองชอบธรรม
โยบ 5:8-16

พรข้อมกนันนนัรนเอลภีฟนัสกป็เสนอคททำแนะนททำทภีที่นตทำเลสืที่อมใสอภีกประกทำรแกต

โยบ ขผู้าจะแสวงหาพระเจผู้า และขผู้าจะมอบเรชนึ่องราวของขผู้ากนบพระเจผู้า ‘เพสือที่ น’ ผถูข้วทำงทตทำคนนภีรเสนอ
แนะวตทำสธิที่งทภีที่โยบควรทททำจรธิงๆกป็คสือ อธธิษฐทำนเกภีที่ยวกนับเรสืที่องนภีรทร นังหมด ไมตมภีอะไรผธิดเกภีที่ยวกนับคททำ
แนะนททำนนัรน แตตเมสือที่ พธิจทำรณทำผถูข้ใหข้คททำแนะนททำแลข้ว มนันกป็เจสือไปดข้วยควทำมหนข้ทำซสืที่อใจคด
จทำกนนัรนเอลภีฟนัสกป็เอตยคททำพถูดซทรทำซทำกทภีที่นตทำเลสืที่อมใสเกภีที่ยวกนับพระเจข้ทำเพธิมที่ เตธิมอภีก 9 ผอผู้ทรงกระทกา
การใหญผ่เหลชอทมีนึ่จะหยนนึ่งรอผู้ไดผู้ และการมหนศจรรยว์อยผ่างนนบไมผ่ถผู้วน 10 พระองคว์ประทานฝนบนแผผ่น
ดดินโลก และทรงสผ่งนกนั้ามาบนไรผ่นา 11 พระองคว์ทรงตนนั้งคนตกนึ่าไวผู้บนทมีนึ่สอง และบรรดาคนทมีนึ่ไวผู้ทบกขว์กป็
ทรงยกขนนนั้ ใหผู้ปลอดภนย 12 พระองคว์ทรงขนดขวางอบบายของเจผู้าเลผ่หว์ เพชนึ่อมชอของเขาจะไดผู้ทกาไมผ่
สกาเรป็จ 13 พระองคว์ทรงจนบคนทมีนึ่มมีปนญญาดผู้วยอบบายของเขาเอง และคกาปรนกษาของคนหลนกแหลมกป็
สดินนั้ ลงโดยดผ่วน 14 เขาประสบความมชดในเวลากลางวนน และคลกาไปในเทมีนึ่ยงวนนเหมชอนอยผ่างกลาง
คชน 15 แตผ่พระองคว์ทรงชผ่วยคนขนดสนจากดาบ จากปากของเขา และจากมชอของคนมมีกกาลนง
16 คนจนจนงมมีความหวนง และความชนวนึ่ ชผู้ากป็ปดิดปากของตน
สธิที่งทภีที่เอลภีฟนัสกลตทำวนนัรนไมตใชตเรสืที่องแยต อยตทำงไรกป็ตทำม คททำเทศนทำจทำกนนักเทศนรทภีที่คดธิ วตทำตนัวชอบ
ธรรม หนข้ทำซสืที่อใจคด และปรนนธิบนัตธิตนัวเองกป็มนภี ร ททำหนนักนข้อยมทำก คททำเทศนทำของเอลภีฟสนั กป็เปป็นเชตนนนัรน

โยบ 5:17-22

จทำกนนัรนเอลภีฟนัสกป็เอตยคททำพถูดหนขงที่ ทภีที่เปป็นควทำมจรธิง ดอเถดิด มนบษยว์คนใด

ทมีนึ่พระเจผู้าทรงตดิเตมียนกป็เปป็นสบ ข เพราะฉะนนนนั้ อยผ่าดอหมดินึ่นการตมีสอนขององคว์ผทผู้อ รงมหดิทธดิฤทธดิธิ์ เอ
ลภีฟสนั เขข้ทำใจถถูกอยถูเต รสืที่องหนขที่ง กทำรแกข้ไขทภีที่เปป็นกทำรตภีสอนของพระเจข้ทำนนัรนยตอมเปป็นไปเพสือที่ ประโยชนร
ของเรทำเอง ควทำมจรธิงนภีรถถูกพบในหลทำยแหตงทนัวที่ พระคนัมภภีรร เชตน เพลงสดรุดภี 94:12, สรุภทำษธิต 3:11
และฮภีบรถู 12:5 อยตทำงไรกป็ตทำมควทำมผธิดพลทำดของเอลภีฟสนั กป็มภีอยถูตต ตอไปในกทำรคธิดเอทำเองวตทำโยบกททำลนัง
ทนทรุกขรกบนั กทำรตภีสอนของพระเจข้ทำ เขทำจขงกลตทำวตตอไปพรข้อมกนับขข้อสนันนธิษฐทำนทภีที่ผธิดนนัรน
18 เพราะพระองคว์ทรงใหผู้บาดเจป็บ แตผ่พระองคว์ทรงพนนแผลใหผู้ พระองคว์โบยตมี แตผ่
พระหนตถว์ของพระองคว์ทรงรนกษา 19 พระองคว์จะทรงชผ่วยทผ่านใหผู้พผู้นจากความยากลกาบากหก
ประการ เออ เจป็ดประการ จะไมผ่มมีเหตบรผู้ายมาแตะตผู้องทผ่าน 20 ในคราวกนนดารอาหาร พระองคว์จะ
ทรงไถผ่ทผ่านออกจากความตาย และในการสงคราม จากอานบภาพของดาบ 21 จะทรงซผ่อนทผ่านไวผู้
จากการใสผ่รผู้ายของลดินั้น และจะไมผ่กลนวการทกาลายเมชนึ่อมนนมาถนง 22 ทผ่านจะเยาะการทกาลายและการ
กนนดารอาหาร และจะไมผ่กลนวสนตวว์ปผ่าดดิน คททำเทศนทำของเอลภีฟนัสทภีที่มแภี กตโยบจขงดททำเนธินตตอไปพรข้อม
กนับควทำมเขข้ทำใจของเขทำเกภีที่ยวกนับกทำรกระทททำกธิจของพระเจข้ทำ สธิที่งทภีที่เขทำกลตทำวนนัรนเปป็นควทำมจรธิง อยตทำงไร
กป็ตทำม มนันถถูกเจสือดข้วยกทำรสนันนธิษฐทำนทภีที่ผธิดของเขทำและกทำรคธิดวตทำตนัวเปป็นคนชอบธรรมของเขทำเอง
ประเดป็นพสืรนๆของเขทำกป็คสือวตทำ ถข้ทำโยบจะอธธิษฐทำนตตอพระเจข้ทำเพสืที่อขอกทำรชตวยใหข้พข้น พระเจข้ทำกป็จะ
ทรงชตวยเขทำใหข้พข้น
โยบ 5:23-27

กทำรยกเหตรุผลของคททำแนะนททำของเอลภีฟนัสทภีมที่ ภีแกตโยบกป็คสือวตทำ ถข้ทำเขทำ

จะอธธิษฐทำนตตอพระเจข้ทำเพสืที่อขอควทำมชตวยเหลสือ พระเจข้ทำกป็จะทรงชตวยเขทำใหข้พข้นจทำกควทำมทรุกขรยทำก
ของเขทำ เขทำแนะนททำโยบตตอไปอภีกวตทำถข้ทำโยบจะแสวงหทำพระพนักตรรของพระเจข้ทำเชตนนนัรน ทผ่านจะ
พนนธมดิตรกนบหดินแหผ่งทบผ่งนา และสนตวว์ปาผ่ ทบผ่งจะอยอผ่อยผ่างสนนตดิกนบทผ่าน ในกทำรแสวงหทำพระเจข้ทำเชตน
นนัรน เอลภีฟนัสคทำดกทำรณรวทำต เมสืที่อนนัรนจะไมตมภีใครทททำรข้ทำยโยบไดข้ แมข้แตตอทำณทำจนักรสนัตวรกจป็ ะอยถูอต ยตทำงสนันตธิ
กนับเขทำ

หทำกโยบจะปฏธิบนัตธิตทำมคททำแนะนททำของเอลภีฟนัส เขทำกป็กลตทำววตทำเมสืที่อนนัรน 24 ทผ่านจะทราบวผ่า
เตป็นทว์ของทผ่านปลอดภนย และทผ่านจะไปพนกในทมีนึ่อาศนยของทผ่าน และจะไมผ่ทกาความผดิดบาป 25 ทผ่าน
จะทราบดผู้วยวผ่าเชชนั้อสายของทผ่านจะมากมาย และลอกหลานของทผ่านจะเปป็นอยผ่างหญผู้าแหผ่งแผผ่นดดิน
โลก 26 ทผ่านจะมาทมีนึ่หลบมศพของทผ่านเมชนึ่อแกผ่หงผ่อม อยผ่างฟผ่อนขผู้าวทมีนึ่นกามาสอลผ่ านตามฤดอ สทำระ
สททำคนัญของสธิที่งทภีเที่ อลภีฟนัสกลตทำวกป็คสือวตทำ ถข้ทำโยบตนัรงใจฟนังคททำแนะนททำของเขทำ พระเจข้ทำกป็จะทรงทททำใหข้เขทำ
เจรธิญขขรนอภีกและเขทำจะสธิรนชภีวธิตในวนัยชรทำในควทำมมนังที่ คนังที่
พรข้อมกนันนนัรนเอลภีฟงนั กลตทำวปธิดทข้ทำยอยตทำงคนนตทำเลสืที่อมใสวตทำ 27 ดอเถดิด นมีนึ่แหละ เปป็นขผู้อทมีนึ่เรา
ตรองออกมาเปป็นความจรดิง จงฟนงและทราบ เพชนึ่อประโยชนว์ของตนเถดิด " เทตทำทภีที่เอลภีฟนัสเขข้ทำใจ เขทำ
ไดข้คข้นควข้ทำเรสืที่องดนังกลตทำวและมทำถขงขข้อสรรุปตตทำงๆขข้ทำงบน ดนังนนัรน ทนัรงหมดนภีรเปป็นไปเพสืที่อประโยชนร
ของโยบเอง – หรสือเอลภีฟนัสกป็คธิดเชตนนนัรน
*****
ภนำพรวมของโยบ 6: บทถนัดไปนทเขึ้ ปป็นคสาววิงวอนอนันไพเราะของโยบเพสือนึ่ ขอความสงสาร
จากเอลทฟนัสเพสืนึ่อนผถูผู้ไรผู้หนัวใจของเขา มนันมทความไพเราะในการรผู้องขอของมนัน
โยบ 6:1-3

แลผู้วโยบตอบวผ่า 2 "โอ ขผู้าอยากใหผู้ชนนึ่งดอความเศรผู้าโศกของขผู้า และ

เอาความลกาบากยากเยป็นของขผู้าใสผ่ไวผู้ในตราชอ 3 บนดนมีกนั้ ป็จะหนนกกวผ่าทรายในทะเล เพราะเหตบนมีนั้คกา
พอดของขผู้ากป็จะถอกกลชนไปหมด
ดข้วยควทำมนตทำเวทนทำยธิงที่ นนัก โยบรข้องขอใหข้ใครสนักคนเขข้ทำใจควทำมทรุกขรโศกและภนัยพธิบนัตธิทภีที่เขทำ
เผชธิญ หทำกพวกเขทำเขข้ทำใจ พวกเขทำกป็จะรถูข้วทำต ภทำระของเขทำหนนักยธิงที่ กวตทำทรทำยแหตงทะเล แตตคททำวธิงวอน
ขอควทำมเขข้ทำใจของเขทำกป็ถถูกเพสืที่อนๆทภีที่ไรข้ควทำมสงสทำรของเขทำกลสืนลงไปเสภีย ฝตทำยหลนังไมตมคภี วทำม
เขข้ทำใจเลยถขงสธิที่งทภีที่กทำท ลนังเกธิดขขรนอยถูนต ร ภี
โยบ 6:4-7

โยบพรรณนทำอยตทำงสะเทสือนอทำรมณรตตอไปถขงควทำมทรุกขรลททำบทำกของ

ตน เพราะธนอขององคว์ผทผู้อ รงมหดิทธดิฤทธดิธิ์กป็อยอผ่ในตนวขผู้า จดิตใจของขผู้าดชนึ่มพดิษของมนน ความนผ่า

หวาดเสมียวจากพระเจผู้าขยายแนวเขผู้าใสผ่ขาผู้ โยบไมตเขข้ทำใจวตทำทททำไมเขทำตข้องเจอกนับสธิที่งทภีที่เขทำกททำลนังเจอ
อยถูนต ร ภี เขทำไดข้แตตสนันนธิษฐทำนวตทำพระเจข้ทำกททำลนังเลตนงทำนเขทำอยถูต (เรทำควรหมทำยเหตรุไวข้วทำต แมข้แตตโยบกป็ไมต
เขข้ทำใจกทำรตตอสถูข้ฝตทำยวธิญญทำณทภีที่กทำท ลนังเกธิดขขรนระหวตทำงพระเจข้ทำกนับซทำตทำน)
5 ลาปผ่ารผู้องเมชนึ่อมนนมมีหญผู้าหรชอ วนวผอผู้รอผู้ งบนกองหญผู้าของมนนหรชอ คททำตอบทภีที่มภีตตอทนัรงสอง
คททำถทำมนภีรคสือ ‘ไมต’ ประเดป็นของโยบกป็คสือวตทำ เขทำคงไมตอข้อนวอนขอควทำมเหป็นใจหทำกเขทำพอใจกนับคททำ
ตอบของเอลภีฟนัส
6 จะรนบประทานสดิงนึ่ ทมีนึ่จชดโดยไมผ่ใสผ่เกลชอไดผู้หรชอ หรชอไขผ่ขาวมมีรสอะไรบผู้าง โยบถทำมคททำถทำม
อภีกสองคททำถทำมทภีที่มภีคททำตอบชนัดเจนอยถูแต ลข้ว คททำตอบทภีที่มตภี ตอทนัรงคททำถทำมสองนนัรนคสือ ‘ไมต’ เหมสือนเดธิม
7 สดินึ่งทมีนึ่จดิตใจของขผู้าไมผ่ยอมแตะตผู้องนนนั้น กลนบเปป็นอาหารระทมทบกขว์ของขผู้า สธิที่งเหลตทำนนัรนทภีที่
ถถูกกลตทำวถขงในขข้อทภีที่แลข้วคสือสธิที่งทภีที่เขทำคงจะปฏธิเสธในยทำมทภีที่เขทำอยถูใต นควทำมเจรธิญ แตตบนัดนภีรสที่ งธิ เหลตทำนนัรน
คสืออทำหทำรของเขทำ
โยบ 6:8-10

โยบจขงรข้องออกมทำวตทำ โอ ขผู้าอยากจะไดผู้สมดนงทมีนึ่ทอลขอ และขอ

พระเจผู้าทรงประทานตามความปรารถนาของขผู้า คททำขอนนัรนกป็คอสื 9 วผ่าพระเจผู้าพอพระทนยทมีนึ่จะขยมีนั้
ขผู้าวผ่า พระองคว์จะใชผู้พระหนตถว์ของพระองคว์อยผ่างเตป็มทมีนึ่ และตนดขผู้าออกเสมีย โยบจะไมตยอมฆตทำตนัว
ตทำย แตตเขทำไดข้ขอพระเจข้ทำใหข้ทรงทททำเชตนนนัรน กระนนัรนเหป็นไดข้ชนัดวตทำมนันไมตใชตพระประสงครของ
พระเจข้ทำ โยบคธิดวตทำเมสือที่ เขทำตทำยไป 10 นมีนึ่จะเปป็นการปลอบโยนใจของขผู้า ขผู้าจะเสรดิมกกาลนงในความ
ทบกขว์ ขออยผ่าใหผู้พระองคว์แสดงพระเมตตา เพราะขผู้ามดิไดผู้ปกปดิดพระวจนะขององคว์ผบผู้อ รดิสบ ทธดิธิ์นนนั้น
โยบคธิดวตทำควทำมตทำยจะยรุตธิควทำมทรุกขรโศกของเขทำ หทำกควทำมตทำยกททำลนังเขข้ทำมทำใกลข้ เขทำกป็จะทททำใจใหข้
เขข้มแขป็งและเตรภียมตนัวใหข้พรข้อมทภีที่จะเผชธิญกนับมนัน กระนนัรนเขทำกป็ประกทำศวตทำตนไดข้ใหข้กทำรเกภีที่ยวกนับ
พระวจนะของพระเจข้ทำแลข้ว จงสนังเกตวตทำโยบพรรณนทำถขงพระเจข้ทำวตทำทรงเปป็น “องครผถูข้บรธิสรุทธธิธนนัรน”
แมข้กระทนังที่ ในยรุคสมนัยกตอนจะมภีชนอธิสรทำเอล พระเจข้ทำกป็ทรงเปป็นทภีที่รจถูข้ นักในฐทำนะองครผถูข้บรธิสรุทธธิธนนัรน ตตอ
มทำพระองครจะทรงถถูกเรภียกวตทำองครผถูข้บรธิสรุทธธิธแหตงอธิสรทำเอล ประเดป็นทภีที่สททำคนัญกวตทำกป็คสือวตทำพระเจข้ทำทรง
เปป็นทภีที่รจถูข้ นักในฐทำนะผถูข้บรธิสรุทธธิธตตอประชทำชนของพระองครเสมอมทำ

โยบ 6:11-14

โยบอข้อนวอนขอควทำมสงสทำรจทำกเพสืที่อนๆของเขทำอภีกครนัรง ขผู้ามมี

กกาลนงอะไร ทมีนึ่ขผู้าจะมมีความหวนง และอะไรเปป็นอวสานของขผู้า ทมีนึ่ขผู้าจะตผ่อชมีวดิตของขผู้า 12 กกาลนงของ
ขผู้าเปป็นกกาลนงของหดินหรชอ เนชนั้อของขผู้าเปป็นเนชนั้อทองสนมฤทธดิธิ์หรชอ 13 ขผู้าไมผ่มมีความชผ่วยเหลชอในตนวขผู้า
หรชอ ขผู้าจนปนญญาเสมียแลผู้วหรชอ ในถข้อยคททำทภีที่ไพเรทำะ โยบอข้อนวอนวตทำตนไมตมภีพละกททำลนัง แลข้วเขทำจะ
มภีชภีวธิตยสืนยทำวตตอไปทททำไม วลภีทภีที่วทำต “ขข้ทำไมตมคภี วทำมชตวยเหลสือในตนัวขข้ทำหรสือ” อทำจแปลไดข้วทำต ‘ควทำม
ชตวยเหลสือของขข้ทำอยถูใต นตนัวขข้ทำหรสือ’ วลภีสรุดทข้ทำย “ขข้ทำจนปนัญญทำเสภียแลข้วหรสือ” แปลไดข้วทำต ‘ปนัญญทำไดข้
ถถูกขนับไปใหข้พข้นจทำกขข้ทำแลข้ว’ ประเดป็นของโยบกป็คสือวตทำ พละกททำลนัง ควทำมชตวยเหลสือและสตธิปนัญญทำ
ของเขทำไดข้จทำกไปเสภียหมดแลข้ว เขทำแสวงหทำแตตควทำมตทำยและควทำมเวทนทำสงสทำรจทำกเพสืที่อนผถูข้ไรข้
ควทำมเวทนทำสงสทำรของเขทำ
14 บบคคลผอผู้ใดสดินนั้ ความหวนงกป็ควรไดผู้รนบความกรบณาจากเพชนึ่อน แตผ่เขาทอดทดินั้งความยกาเกรง
องคว์ผผู้ทอ รงมหดิทธดิฤทธดิธิ์ โยบทนักทข้วงวตทำผถูข้ทภีที่เจป็บชทรทำควรไดข้รบนั ควทำมสงสทำรจทำกเพสืที่อนของตน ตรงกนัน
ขข้ทำมเอลภีฟนัสไดข้ทอดทธิรงควทำมยททำเกรงองครพระผถูข้เปป็นเจข้ทำโดยกทำรไมตแสดงควทำมสงสทำรแกตโยบ
โยบ 6:15-21

โยบจขงโจมตภีควทำมสนัตยรซสืที่อของเหลตทำคนทภีไที่ ดข้ชสืที่อวตทำเปป็นเพสืที่อนของ

เขทำ พมีนึ่นผู้องของขผู้าทรยศอยผ่างลกาธาร อยผ่างลกาธารทมีนึ่นกนั้าไหลลผู้น 16 ซนนึ่งดกาไปเหตบดผู้วยนกนั้าแขป็ง และทมีนึ่
หดิมะซผ่อนตนวอยอใผ่ นนนนั้น 17 เมชนึ่อมนนรผู้อนขนนั้นมนนกป็หายไป เมชนึ่อรผู้อนมนนกป็สอญไปจากทมีนึ่ของมนน 18 หมอผ่
คนเดดินทางหนนออกจากทางของเขา เขาขนนนั้ ไปยนงทมีนึ่รผู้างเปลผ่า และพดินาศ โยบคธิดวตทำเพสืที่อนๆของเขทำ
จะเปป็นเหมสือนลททำธทำรทภีที่เยป็นสดชสืที่น แตตปรทำกฏวตทำพวกเขทำทททำใหข้เขทำหมดกททำลนังใจเหลสือเกธิน เหมสือน
ลททำธทำรทภีที่เหสือดแหข้งไป หรสือเยป็นจนัดจนกลทำยเปป็นนทรทำแขป็งและหธิมะ หรสือหทำยไปในฤดถูรข้อน เพสือที่ นๆ
ของเขทำกป็ไมตไดข้ใหข้กทำท ลนังใจเขทำเลย
19 หมอผ่คนเดดินทางของตกาบลเทมามองดอ คนเดดินทางของเมชองเชบารอคอยหมอผ่คนเหลผ่านนนั้น
20 เพราะเขาทนนั้งหลายหวนงใจ เขาจนงตผู้องผดิดหวนง เขามาถนงทมีนึ่นนนึ่นและตผู้องละอายใจ 21 เพราะบนดนมีนั้
ทผ่านทนนั้งหลายกป็ไรผู้ความหมาย ทผ่านเหป็นความลกาบากยากเยป็นของขผู้า และทผ่านกป็กลนว โยบเปรภียบวตทำ
ตนัวเองเปป็นเหมสือนพวกพตอคข้ทำแหตงอทำระเบภียทภีที่หวนังวตทำจะขทำยสธินคข้ทำของตนัวเอง กระนนัรนเมสือที่ ไมตมภีใคร

ซสืรอของๆพวกเขทำ พวกเขทำกป็ผธิดหวนังยธิงที่ นนัก พวกเพสืที่อนแตตปทำกของเขทำไดข้นททำควทำมผธิดหวนังทภีที่คลข้ทำยกนัน
มทำสถูตเขทำ พวกเขทำไมตไดข้ใหข้กทำท ลนังใจอะไรแกตโยบเลย
โยบ 6:22-23

โยบถทำมวตทำ ขผู้าพอดวผ่า `ขอของกกานนลขผู้าหนผ่อย' หรชอ `ขอสดินบนจาก

ทรนพยว์สดินของทผ่านใหผู้ขผู้า' 23 หรชอวผ่า `ขอชผ่วยขผู้าใหผู้พผู้นจากมชอของปฏดิปนกษว์' หรชอวผ่า `ขอไถผ่ขผู้าจาก
มชอของผอมผู้ มีอกานาจ' หรชอ โยบมธิไดข้ถทำมคททำถทำมเหลตทำนภีรแกตพวกเพสืที่อนๆของเขทำเลยและพวกเขทำตตทำงกป็
ทรทำบดภี ประเดป็นของเขทำกป็คสือวตทำเขทำมธิไดข้เชธิญพวกเขทำมทำ พวกเขทำมทำกนันเอง เขทำมธิไดข้ขอควทำมชตวย
เหลสือจทำกพวกเขทำ แตตขอเพภียงกทำรปลอบใจ
โยบ 6:24-27

ตรงกนันขข้ทำมโยบกลนับตททำหนธิเพสืที่อนๆทภีที่ไรข้ควทำมสงสทำรของเขทำ สอน

ขผู้าซมี และขผู้าจะเงมียบ ขอทกาใหผู้ขผู้าเขผู้าใจวผ่าขผู้าผดิดตรงไหน คททำตอบของเขทำกป็คสือวตทำ แสดงใหข้ขข้ทำเหป็นสธิ
วตทำขข้ทำไดข้ทททำบทำปตรงไหนและขข้ทำจะเงภียบเสภีย แสดงใหข้ขข้ทำเหป็นควทำมผธิดพลทำดของขข้ทำอยตทำงเจทำะจงเลย
สธิ
25 คกาซชอนึ่ ตรงมมีอกานาจมากจรดิงๆ ควทำมจรธิงยตอมมภีพลนังมทำก กทำรพถูดใหข้ตรงประเดป็นกป็เหมสือน
กทำรตอกตะปถูตรงหนัวของมนัน กระนนัรนโยบกป็ถทำมวตทำ แตผ่คกาตดิเตมียนของทผ่านตดิเตมียนอะไร คททำเทศนทำ
ของเอลภีฟนัสมธิไดข้พธิสถูจนรอะไรเลย เหป็นไดข้ชดนั วตทำมนันไมตมปภี ระโยชนรอนันใด
โยบจขงกลตทำวคททำตททำหนธิของตนตตอไป 26 ทผ่านคดิดวผ่าทผ่านตดิเตมียนถผู้อยคกาไดผู้หรชอ เมชนึ่อคกา
ปราศรนยของคนสดินั้นหวนงเปป็นแตผ่ลม ประเดป็นของโยบกป็คอสื วตทำ: ทนัรงหมดนภีรคสือคททำกลตทำวหทำของพวก
ทตทำนทภีที่ปรนักปรททำขข้ทำหรสือ โยบจนตรอกในสภทำพของตน แตตเพสืที่อนของเขทำเปป็นเหมสือนลมแรง – ลม
รข้อน
27 เออ ทผ่านทนนั้งหลายเอาเปรมียบลอกกกาพรผู้าพผ่อ และขบดบผ่อดนกจนบเพชนึ่อนของทผ่าน โยบถสือวตทำ
ตนัวเองเปป็นเหมสือนลถูกกททำพรข้ทำพตอ – อตอนแอ และกระนนัรนพวกเพสืที่อนแตตปทำกของเขทำกป็มตรุงทภีที่จะรรุมกธิน
โตบ๊ะเขทำและขรุดหลรุมแหตงควทำมทข้อใจมทำกขขรนอภีกซขที่งเขทำตกลงไปไดข้

โยบ 6:28-30

โยบจขงกลตทำวปธิดทข้ทำยคททำวธิงวอนสต วนแรกของตน ฉะนนนนั้ บนดนมีนั้ ขอม

องดอขผู้าดผู้วยความพอใจเถดิด เพราะถผู้าขผู้ามบสา กป็จะปรากฏแจผู้งแกผ่ทผ่าน คททำทภีที่แปลวตทำ ความพอใจ
(ยอวร์อลนั ) ในบรธิบทนภีรและโครงสรข้ทำงนภีร (ฮธิฟธิล) มภีควทำมหมทำยดข้วยวตทำ ‘เหป็นพข้อง’ โยบจขงวธิงวอนพวก
คนทภีที่กลตทำวโทษเขทำใหข้เหป็นพข้องกนับเขทำ เพรทำะวตทำถข้ทำเขทำโกหก มนันกป็จะเปป็นทภีที่ประจนักษรชนัดแกตพวกเขทำ
29 ขอทมีเถอะ ขอหนนคดิดใหมผ่ อยผ่าทกาความชนวนึ่ ชผู้าเลย เออ กลนบคดิดใหมผ่เถอะ ขผู้ายนงชอบธรรม
อยอผ่ ควทำมหมทำยกป็คอสื วตทำ จงกลนับเสภียจทำกควทำมเหป็นทภีที่ผธิดๆของทตทำนเกภีที่ยวกนับตนัวขข้ทำ อยตทำคธิดวตทำควทำม
บทำปอยถูใต นตนัวขข้ทำ จงกลนับคสืนสถูตกทำรใหข้ควทำมเคทำรพแกตขข้ทำในฐทำนะคนชอบธรรมคนหนขที่ง
30 มมีความชนวนึ่ ชผู้าสดิงนึ่ ใดบนลดินนั้ ขผู้าหรชอ โยบทนักทข้วงวตทำไมตมคภี วทำมบทำปในปทำกของเขทำ
นอกจทำกนภีรเขทำถทำมวตทำ ขผู้าไมผ่รผู้ถอ นงรสภนยพดิบนตดิหรชอ " เขทำรถูวข้ ทำต อะไรถถูกผธิด สทำระสททำคนัญของคททำตอบของ
โยบกป็คสือวตทำเขทำมธิไดข้ทททำบทำป เขทำมธิไดข้หลอกลวงเพสืที่อนๆของเขทำ และเขทำรถูข้วทำต อะไรผธิดถถูก
*****
ภนำพรวมของโยบ 7: โยบแกผู้ตมางใหผู้ตนัวเองตมอไปตมอหนผู้าเอลทฟสนั อยมางไรกป็ตาม บนัดนทขึ้เขา
เสนอคสาววิงวอนของตนตมอพระเจผู้าเอง
โยบ 7:1-6

"มนบษยว์ไมผ่มมีเวลากกาหนดบนแผผ่นดดินโลกหรชอ และชมีวดิตของเขาไมผ่

เหมชอนชมีวตดิ ของลอกจผู้างดอกหรชอ ครทำวนภีรโยบหนันควทำมสนใจของตนไปยนังพระเจข้ทำ แมข้วทำต เอลภีฟนัสยนัง
อยถูตต ตอหนข้ทำเขทำอยตทำงแนตนอน คททำวธิงวอนของเขทำกป็หนันไปหทำพระเจข้ทำ ควทำมคธิดทภีที่สททำคนัญตรงนภีรกคป็ สือวตทำ
พระเจข้ทำมธิไดข้ทรงกนัรนเขตแดนของชภีวธิตมนรุษยรไวข้แลข้วหรสือ วนันคสืนของเขทำไมตไดข้เปรภียบเหมสือนสนัญญทำ
จข้ทำงกนับลถูกจข้ทำงคนหนขที่งหรสือ นภีที่บอกเปป็นนนัยถขงคททำวธิงวอนใหข้พระเจข้ทำยกเลธิกสนัญญทำจข้ทำงแหตงชภีวธิตของ
พระองครกบนั โยบ
2 เหมชอนอยผ่างทาสทมีนึ่ปรารถนาเงา และเหมชอนอยผ่างลอกจผู้างผอผู้มองหาคผ่าจผู้างแหผ่งงานของ
ตน เหมสือนลถูกจข้ทำงคนหนขที่งคอยทตทำเวลทำเลธิกงทำนและเชป็คคตทำจข้ทำงของตน โยบกป็โหยหทำทภีที่จะไปยนัง
สวรรคร 3 เชผ่นเดมียวกนน ขผู้าตผู้องไดผู้รนบสผ่วนเปลผ่าประโยชนว์เปป็นเดชอนๆ และเขาแบผ่งคชนแหผ่งความนผ่า

อดิดโรยแกผ่ขผู้า ตรงนภีรเปป็นเบทำะแสแรกเกภีที่ยวกนับวตทำควทำมทรุกขรยทำกของโยบกธินเวลทำยทำวนทำนเทตทำใด
หลทำยเดสือนผตทำนไปแลข้วนนับตนัรงแตตภยนั พธิบนัตธิตตทำงๆของเขทำไดข้เกธิดขขรนแกตเขทำ กระนนัรนเขทำกป็แสวงหทำ
ควทำมหวนังจทำกพระเจข้ทำ
4 เมชนึ่อขผู้านอนลง ขผู้าวผ่า `เมชนึ่อไรหนอขผู้าจะลบกขนนนั้ และกลางคชนจะผผ่านพผู้นไป' และขผู้ากป็พลดิก
ไปพลดิกมาจนรบผ่งเชผู้า คทที่ทำคสืนทนัรงหลทำยของเขทำนนัรนยทำวนทำนและไมตมกภี ทำรหยรุดพนัก 5 เนชนั้อของขผู้าหผ่ม
หนอนและกผู้อนฝบผ่น หนนงของขผู้าแขป็งขนนั้น แลผู้วกป็นผ่ารนงเกมียจ เรทำไดข้เขข้ทำใจเพธิมที่ เตธิมเกภีที่ยวกนับควทำมทรุกขร
ทรมทำนสต วนตนัวของเขทำ เขทำทนทรุกขรจทำกแมลงจททำพวกเหทำหรสือโลน แผลพรุพองปกคลรุมทนั วที่ รต ทำงกทำย
ของเขทำ
6 วนนคชนของขผู้าเรป็วกวผ่ากระสวยของชผ่างทอ และสดินนั้ สบ ดลงดผู้วยไรผู้ความหวนง แมข้คสืนทนัรง
หลทำยของเขทำผตทำนไปอยตทำงเชสืที่องชข้ทำ โดยรวมแลข้ววนันทนัรงหลทำยของเขทำกป็ผทำต นไปอยตทำงรวดเรป็วพรข้อม
กนับควทำมจททำเจทภีที่สรธินหวนัง
โยบ 7:7-11

โยบจขงรข้องทถูลตตอพระเจข้ทำอยตทำงนตทำเวทนทำ โอ ขอทรงจกาไวผู้วผ่า ชมีวดิต

ของขผู้าพระองคว์เปป็นแตผ่ลมหายใจ ตาของขผู้าพระองคว์จะไมผ่เหป็นสดินึ่งดมีอมีกเลย ชภีวธิตของเขทำเปป็น
เหมสือนสทำยลมทภีที่ผทำต นมทำและผตทำนไปสถูตกทำรลสืมเลสือน เขทำคธิดวตทำเขทำจะไมตไดข้เหป็นสธิที่งดภีอภีกเลย
8 ตาของผอผู้ทมีนึ่เหป็นขผู้าพระองคว์จะไมผ่ไดผู้ด อขผู้าพระองคว์อมีกตผ่อไป โยบคทำดกทำรณรวทำต พระเจข้ทำจะ
ไมตทรงเหป็นเขทำอภีกตตอไป เพรทำะเดภีดี๋ยวเขทำกป็จะตทำยแลข้ว ฝผ่ายพระเนตรของพระองคว์มองหาขผู้า
พระองคว์ ขผู้าพระองคว์กไป็ ปเสมียแลผู้ว 9 เมฆจางและหายไปฉนนใด บบคคลทมีนึ่ลงไปยนงแดนคนตายกป็มดิไดผู้
ขนนนั้ มาฉนนนนนนั้ เขทำเปรภียบวตทำกทำรมภีตนัวตนของเขทำเปป็นเหมสือนเมฆกข้อนหนขที่งทภีที่ปรทำกฏจทำกนนัรนกป็หทำยวนับ
ไป ชะตทำกรรมของเขทำในหลรุมศพกป็เปป็นเชตนนนัรน
10 เขาจะไมผ่กลนบไปเรชอนของเขาอมีก หรชอทมีนึ่อยอผ่ของเขากป็จะไมผ่รผู้จอ นกเขาอมีกเลย 11 เพราะ
ฉะนนนั้น ขผู้าพระองคว์จนงไมผ่ยนบยนนั้งปากของขผู้าพระองคว์ ขผู้าพระองคว์จะพอดดผู้วยความแสนระทมแหผ่ง
จดิตใจของขผู้าพระองคว์ ขผู้าพระองคว์จะบผ่นดผู้วยความขมขชนึ่นแหผ่งจดิตใจของขผู้าพระองคว์ โยบคทำด

กทำรณรวทำต เขทำจะไมตกลนับมทำยนังบข้ทำนของตนอภีกเลย เขทำจขงตนัรงใจทภีจที่ ะพถูดออกมทำจทำกควทำมทรุกขรระทม
และควทำมขมขสืที่นแหตงจธิตใจของเขทำ
โยบ 7:12-16

ขผู้าพระองคว์เปป็นทะเล หรชอเปป็นปลาวาฬหรชอ พระองคว์จนงทรงวาง

ยามเฝผู้าขผู้าพระองคว์ คททำตอบทภีที่ถถูกบอกเปป็นนนัยของคททำถทำมนภีรคสือ ไมต พระเจข้ทำมธิไดข้กทำท ลนังวทำงยทำมเฝข้ทำ
โยบ – อยตทำงนข้อยกป็เทตทำทภีที่โยบเขข้ทำใจ
13 เมชนึ่อขผู้าพระองคว์พอดวผ่า `เตมียงของขผู้าจะเลผู้าโลมขผู้า ทมีนึ่นอนของขผู้าจะบรรเทาการรผู้องทบกขว์
ของขผู้า' 14 แลผู้วพระองคว์กป็ทกาใหผู้ขผู้าพระองคว์กลนวดผู้วยความฝนน และทกาใหผู้ขาผู้ พระองคว์หวาดเสมียว
ดผู้วยนดิมดิต 15 จดิตใจขผู้าพระองคว์จนงเลชอกทมีนึ่จะถอกรนดคอตาย และเลชอกความตายแทนชมีวตดิ ของขผู้า
พระองคว์ กระทนังที่ ในยทำมนอน โยบกป็ทรุกขรทรมทำนจทำกฝนันรข้ทำยตตทำงๆ โยบโทษพระเจข้ทำสททำหรนับเรสืที่องนภีร
ทนัรงๆทภีคที่ วทำมจรธิงกป็คสือ พญทำมทำรกททำลนังทรมทำนเขทำอยถูต พญทำมทำรคสือผถูข้ทพภีที่ ระเจข้ทำทรงอนรุญทำตใหข้นททำภนัย
พธิบนัตธิทร นังหมดนภีรมทำสถูตโยบ เรทำจขงไดข้เขข้ทำใจเกภีที่ยวกนับควทำมฝนันตตทำงๆทภีที่นตทำกลนัว ดนังนนัรนโยบมภีอภีกเหตรุผล
สททำหรนับคททำขอของตนทภีที่จะตทำย
16 ขผู้าพระองคว์เบชนึ่อชมีวดิต ขผู้าพระองคว์จะไมผ่อยอผ่ตลอดไป ปลผ่อยขผู้าพระองคว์แตผ่ลกาพนงเถดิด
เพราะวนนคชนของขผู้าพระองคว์เปป็นแตผ่เพมียงเปลผ่าประโยชนว์ โยบจขงอข้อนวอนพระเจข้ทำใหข้ทรงอนรุญทำต
ใหข้เขทำตทำยเสภีย เขทำเรธิที่มรถูสข้ ขกเกลภียดชนังชภีวธิตแลข้ว ชภีวตธิ ของเขทำเปป็นเปลสือกนอกทภีที่วทำต งเปลตทำ
โยบ 7:17-19

มนบษยว์เปป็นอะไร พระองคว์จนงทรงถชอวผ่าเขาสกาคนญนนก และทมีนึ่

พระองคว์ใสผ่พระทนยเขา พรข้อมกนับควทำมคธิดทภีที่สอดคลข้องพอสมควรกนับเพลงสดรุดภี 8 โยบถทำมวตทำ
ทททำไมพระเจข้ทำถขงมทำสนใจอะไรเขทำ กระนนัรนโยบกป็รข้องออกมทำดข้วยควทำมขมขสืนที่ แหตงจธิตใจ ขณะทภีที่ดทำ
วธิดมธิไดข้รข้องออกมทำ
18 ทรงเยมีนึ่ยมเขาทบกเชผู้า ทรงลองดอเขาทบกขณะ โยบถทำมวตทำทททำไมพระเจข้ทำถขงทรงทดสอบเขทำ
ทรุกวนัน สธิที่งทภีโที่ ยบไมตเขข้ทำใจขณะนนัรนกป็คสือวตทำศขกทภีที่ใหญตกวตทำกททำลนังเกธิดขขรนอยถูต โยบกททำลนังถถูกทดสอบจรธิงๆ
แตตมนันเปป็นกทำรพธิสถูจนรใหข้พญทำมทำรเหป็นวตทำคนชอบธรรมคนหนขงที่ ทภีที่ไดข้รนับกทำรเสรธิมกททำลนังโดยพระครุณ
ของพระเจข้ทำสทำมทำรถตข้ทำนททำนกทำรทดลองและกทำรทดสอบใดๆทภีที่พญทำมทำรสต งมทำไดข้

19 อมีกนานเทผ่าใดพระองคว์จนงจะไมผ่ทรงออกไปจากขผู้าพระองคว์ หรชอปลผ่อยขผู้าพระองคว์แตผ่
ลกาพนง จนขผู้าพระองคว์จะกลชนนกนั้าลายของตนไดผู้ โยบจขงถทำมวตทำอภีกนทำนเทตทำใดกตอนทภีพที่ ระเจข้ทำจะทรง
หยรุดเลตนงทำนเขทำ
โยบ 7:20-21

โอ ขผู้าแตผ่พระองคว์ผปผู้อ กปนกรนกษามนบษยว์ ขผู้าพระองคว์ทกาบาปแลผู้ว ขผู้า

พระองคว์จะทกาอะไรแกผ่พระองคว์เลผ่า ทกาไมพระองคว์จนงทรงทกาใหผู้ขผู้าพระองคว์เปป็นเปผู้าหมายของ
พระองคว์ ดนงนนนั้นจนงเปป็นภาระหนนกแกผ่ขผู้าพระองคว์เอง โยบจขงรนับสทำรภทำพสภทำพทภีที่บทำปหนทำของตน
ตตอหนข้ทำพวกปรปนักษรของเขทำและตตอพระเจข้ทำ แตตจทำกนนัรนเขทำกป็ถทำมอยตทำงขมขสืนที่ วตทำทททำไมพระเจข้ทำทรง
ทททำใหข้เขทำเปป็นเปข้ทำของกทำรตภีสอนเชตนนนัรนอยถูตต ตอไป 21 ทกาไมพระองคว์ไมผ่ทรงประทานอภนยแกผ่การ
ละเมดิดของขผู้าพระองคว์ และนกาเอาความชนนึ่วชผู้าของขผู้าพระองคว์ไปเสมีย เพราะบนดนมีขนั้ ผู้าพระองคว์จะ
นอนลงในผงคลมีดดิน พระองคว์จะทรงเสาะหาขผู้าพระองคว์ในเวลาเชผู้า แตผ่ขผู้าพระองคว์จะไมผ่อยอผ่แลผู้ว "
โยบวธิงวอนวตทำทททำไมพระเจข้ทำถขงไมตทรงยอมยกโทษเขทำแมข้หลนังจทำกทภีที่เขทำไดข้ยอมรนับสทำรภทำพควทำม
บทำปของเขทำแลข้ว กระนนัรนโยบกป็เตสือนพระเจข้ทำวตทำเดภีดี๋ยวเขทำกป็ตทำยแลข้วและเขทำจะจทำกไปในไมตชข้ทำ
คททำตอบแรกของโยบตตอหนข้ทำพวกเพสืที่อนๆชอบตธิของเขทำจขงจบลงเทตทำนภีร เขทำไดข้แกข้ตตทำงใหข้ตนัว
เองตตอผถูข้กลตทำวโทษทภีโที่ อข้อวดคนหนขที่งและระบทำยควทำมในใจของเขทำตตอพระเจข้ทำ กระนนัรนเขทำกป็ยนังทน
ทรุกขรตตอไป
*****
ภนำพรวมของโยบ 8: ในบทถนัดไปนทขึ้ ‘เพสืนึ่อน’ คนททนึ่สองของโยบ นนันนึ่ คสือบวิลดนัดกป็ไมมเหป็นใจ
เกทนึ่ยวกนับความทสุกขร์ลสาบากของโยบ เชมนเดทยวกนับเอลทฟนัสกมอนหนผู้านนันขึ้ เขากป็ควิดวมาโยบเปป็นคนหนผู้า
ซสืนึ่อใจคด หนัวขผู้อหลนักของเขากป็คสือวมาโยบกสาลนังทนทสุกขร์เพราะวมาเขาเปป็นคนบาป หากเขาทสาสวินึ่งททนึ่ถถูก
ตผู้อง พระเจผู้ากป็จะอวยพรเขา
โยบ 8:1-3

แลผู้วบดิลดนดคนชอ อาหว์ตอบวผ่า 2 "ทผ่านจะพอดอยผ่างนมีนั้อยอนผ่ านเทผ่าใด

และคกาปากของทผ่านจะเปป็นพายบนานสนกเทผ่าใด บธิลดนัดไมตประทนับใจกนับคททำทนักทข้วงของโยบ เขทำ
กลตทำวหทำโยบวตทำเตป็มไปดข้วยลมรข้อน

3 พระเจผู้าทรงผนนแปรความยบตดิธรรมหรชอ หรชอองคว์ผทผู้อ รงมหดิทธดิฤทธดิธิ์ผนนแปรความเทมีนึ่ยง
ธรรมหรชอ สทำระสททำคนัญของคททำวธิพทำกษรวธิจทำรณรของบธิลดนัดอยถูตต รงนภีร เพรทำะวตทำโยบกททำลนังทรุกขรทรมทำน
มนันกป็ตข้องเปป็นกทำรพธิพทำกษทำของพระเจข้ทำและพระเจข้ทำมธิไดข้ทรงผนันแปรควทำมยรุตธิธรรม คททำเทศนทำสนั งที่
สอนของบธิลดนัดคสือ คททำประกทำศตตทำงๆทภีที่ซร ททำซทำก ถข้อยคททำแสดงควทำมจรธิงของเขทำกป็เปป็นแคตนร นนั – โดย
รวมแลข้วเปป็นควทำมจรธิง แตตมลภี นักษณะเครต งศทำสนทำและเปป็นเพภียงถข้อยคททำซทรทำซทำก
โยบ 8:4-7

บธิลดนัดเรธิที่มคธิดวตทำตนชอบธรรมมทำกยธิงที่ กวตทำเสภียอภีก ถผู้าบบตรของทผ่าน

ไดผู้กระทกาบาปตผ่อพระองคว์ และพระองคว์ทรงทอดทดินั้งเขาทนนั้งหลายเพราะเหตบการละเมดิดของเขา
5 ถผู้าทผ่านจะหมนนึ่นแสวงหาพระเจผู้า และวดิงวอนตผ่อองคว์ผผู้ทอ รงมหดิทธดิฤทธดิธิ์ 6 ถผู้าทผ่านบรดิสบทธดิธิ์และ
เทมีนึ่ยงธรรมแนผ่ละ บนดนมีนั้พระองคว์กป็จะทรงตชนึ่นขนนั้นเพชนึ่อทผ่าน และทรงใหผู้ทมีนึ่อาศนยแหผ่งความชอบธรรม
ของทผ่านเจรดิญเปป็นแนผ่ บธิลดนัดเสนอแนะอยตทำงคนนตทำเลสืที่อมใสวตทำหทำกบรุตรทนัรงหลทำยของโยบมธิไดข้เปป็น
คนบทำป พวกเขทำกป็คงไมตถถูกพธิพทำกษทำอยตทำงทภีที่เหป็น หทำกโยบเปป็นผถูข้บรธิสรุทธธิธและชอบธรรม เขทำกป็คงไมต
ตกอยถูใต นสภทำพอยตทำงทภีที่เปป็นอยถูนต ร ภี หทำกโยบเปป็นคนยรุตธิธรรม พระเจข้ทำกป็คงอวยพรและทททำใหข้เขทำเจรธิญ
แลข้ว ควทำมหมทำยโดยนนัยทภีที่ชนัดเจนของบธิลดนัดกป็คสือวตทำ โยบและบรุตรทนัรงหลทำยของเขทำกททำลนังทนทรุกขร
เพรทำะควทำมบทำปตตทำงๆของพวกเขทำเอง
7 ถนงแมผู้การเรดินึ่มตผู้นของทผ่านจะเลป็กนผู้อย แตผ่ตผ่อไปปลายๆจะใหญผ่โตมากยดินึ่ง สรรุปกป็คสือ บธิล
ดนัดเสนอแนะวตทำหทำกโยบเปป็นคนชอบธรรม พระเจข้ทำกป็จะทรงเพธิมที่ พถูนเขทำอยตทำงมหทำศทำล ขข้อเทป็จจรธิง
ของเรสือที่ งนภีรกคป็ สือวตทำพระเจข้ทำไดข้ทรงเพธิที่มพถูนโยบอยตทำงมหทำศทำลแลข้ว สธิที่งทภีที่บธิลดนัดไมตรถูข้เลยกป็คอสื วตทำ
พระเจข้ทำกททำลนังทรงอนรุญทำตใหข้โยบถถูกทดสอบ ทภีที่อยถูตต รงหนข้ทำเรทำนภีรคอสื ตนัวอยตทำงหนขที่งอนันแสนคลทำสสธิค
ของคนๆหนขงที่ ทภีที่พถูดไปเรสืที่อยโดยไมตรถูข้เลยวตทำตนัวเองกททำลนังพถูดถขงอะไรอยถูต ทภีแที่ ยตยงธิที่ กวตทำนนัรนกป็คสือวตทำบธิลดนัด
ทททำตนัวเหมสือนเปป็นผถูข้พธิพทำกษทำทภีที่นตทำเลสืที่อมใสคนหนขงที่ คงจะดภีกวตทำนภีรหทำกเขทำจะเงภียบเสภียเลย
โยบ 8:8-10

ขผู้าขอรผู้อง ใหผู้ทผ่านถามคนโบราณดอ และคดิดดอวผ่า บรรพบบรบษคผู้นพบ

สดิงนึ่ ใดบผู้าง 9 (เพราะสผ่วนเราเหมชอนอยผ่างเกดิดวานนมีนั้ จะรอผู้อะไรกป็หาไมผ่ เพราะวนนคชนของเราบนแผผ่น
ดดินโลกเปรมียบเหมชอนเงา) บธิลดนัดกลตทำวคททำเทศนทำสนังที่ สอนอนันนตทำเลสืที่อมใสของตนตตอไป เขทำเสนอ

แนะวตทำโยบควรมองยข้อนกลนับไปในประวนัตธิศทำสตรรและเรภียนรถูจข้ ทำกมนัน 10 เขาจะไมผ่สอนทผ่านและ
บอกทผ่าน และกลผ่าวคกาจากใจของเขาหรชอ ประเดป็นทภีที่เขทำกททำลนังพยทำยทำมเสนอกป็คสือวตทำ ตลอดสมนัย
ประวนัตธิศทำสตรร คนชอบธรรมไดข้รนับกทำรอวยพรและคนชนัวที่ ถถูกพธิพทำกษทำ ดนังนนัรนโยบควรพธิจทำรณทำวธิถภี
ตตทำงๆของตน เขทำกททำลนังถถูกพระเจข้ทำพธิพทำกษทำ
โยบ 8:11-14

ตผู้นกกจะงอกขนนนั้ ในทมีนึ่ทมีนึ่ไมผ่มมีตมไดผู้หรชอ ตผู้นอผู้อจะงอกงามในทมีนึ่ทมีนึ่

ไมผ่มมีนกนั้าไดผู้หรชอ 12 ขณะทมีนึ่มมีดอกยนงไมผ่ไดผู้ตนดลง มนนกป็เหมีนึ่ยวแหผู้งไปกผ่อนตผู้นไมผู้อชนึ่นๆ บธิลดนัดถทำมสอง
คททำถทำมทภีไที่ มตตข้องกทำรคททำตอบ แนตนอนวตทำตข้นกกและตข้นออยตอมไมตงอกขขรนโดยปรทำศจทำกนทรทำ
นอกจทำกนภีร เมสืที่อปรทำศจทำกควทำมชสืรนมทำกพอสมควร พวกมนันกป็เหภีที่ยวแหข้งไปกตอนตข้นไมข้อสืที่นๆ
บธิลดนัดจขงเสนอประเดป็นของตน 13 ทางของบรรดาผอทผู้ มีนึ่ลชมพระเจผู้ากป็เปป็นอยผ่างนนนั้นแหละ
ความหวนงของคนหนผู้าซชนึ่อใจคดจะพดินาศไป บธิลดนัดบอกเปป็นนนัยอยตทำงชนัดเจนวตทำโยบคสือผถูข้ทภีที่ไดข้ลสืม
พระเจข้ทำและเปป็นคนหนข้ทำซสืที่อใจคด เขทำกป็เหมสือนเอลภีฟนัสทภีคที่ ธิดเอทำเองวตทำสถทำนกทำรณรของโยบเกธิดขขรน
เพรทำะควทำมบทำปลนับๆ บธิลดนัดคธิดเอทำเองตตอไปวตทำโยบเปป็นคนหนข้ทำซสืที่อใจและกลตทำวเสรธิมวตทำ 14 ความ
หวนงใจของเขาหนกสะบนนนั้ และความไวผู้วางใจของเขาจะเหมชอนใยแมงมบม เหมสือนกนับทภีที่ใยแมงมรุม
ตนัวหนขงที่ นนัรนอตอนแอและเปรทำะบทำง ควทำมหวนังของคนหนข้ทำซสืที่อใจคดคนหนขงที่ กป็เปป็นเชตนนนัรน ตทำมทภีที่บธิล
ดนัดบอก
โยบ 8:15-19

บธิลดนัดกลตทำวคททำเทศนทำสนังที่ สอนอนันนตทำเลสืที่อมใสของตนตตอไปเกภีที่ยวกนับ

ชะตทำกรรมของพวกคนหนข้ทำซสืที่อใจคด เขาพดิงเรชอนของเขา แตผ่มนนทานไมผ่ไหว เขายนดมนนไวผู้ แตผ่มนน
กป็หาทนอยอไผ่ มผ่ เรสือน (หรสือชนรรุตนหลนัง) ของพวกคนหนข้ทำซสืที่อใจคดจะไมตยนังที่ ยสืน
16 เขาเขมียวสดอยอตผ่ ผ่อหนผู้าดวงอาทดิตยว์ และแขนงของเขากป็แผผ่ออกเหนชอสวนของเขา
17 รากของเขาเลชนั้อยไปเกาะกองหดิน และหยนนึ่งลงไปในซอกกผู้อนหดิน บธิลดนัดเปรภียบโยบวตทำเปป็น
เหมสือนตข้นอข้อตข้นหนขงที่ ทภีที่มรภี ทำกกลวง ตอนแรกมนันกป็เจรธิญงอกงทำมดภี แตตทนันทภีทรภีที่ ทำกของมนันหยนังที่ ไป
ถขงกข้อนหธินตตทำงๆทภีที่อยถูดต ข้ทำนลตทำง มนันกป็เหภีที่ยวไป คททำอรุปมทำของเขทำกป็คสือวตทำโยบเจรธิญขขรนในตอนแรกและ

บนัดนภีรผลทภีที่ตทำมมทำทภีที่แทข้จรธิงตตทำงๆของเขทำกป็กทำท ลนังถถูกเปธิดเผย อภีกครนัรงทภีบที่ ธิลดนัดเปธิดเผยวตทำเขทำไมตรเถูข้ ลยวตทำ
ตนกททำลนังพถูดถขงเรสืที่องอะไรอยถูต
18 ถผู้าพระองคว์ทกาลายเขาไปจากทมีนึ่ของเขาแลผู้วทมีนึ่นนนั้นจะปฏดิเสธเขาวผ่า `ขผู้าไมผ่เคยเหป็นเจผู้า' 19
ดอเถดิด นมีนึ่เปป็นความชชนนึ่ บานแหผ่งทางของเขา และผอผู้อชนึ่นจะงอกออกมาจากดดิน ภทำพเปรภียบนภีรคอสื พสืช
ตข้นหนขงที่ ทภีที่แหข้งไปเพรทำะแสงอทำทธิตยร จทำกนนัรนทภีขที่ องมนันกป็ปฏธิเสธวตทำมนันเคยอยถูทต ภีที่นนันที่ บธิลดนัดประยรุกตร
ใชข้ภทำพเปรภียบนภีรกบนั พวกคนหนข้ทำซสืที่อใจคดและควทำมชสืที่นชมยธินดภีของพวกเขทำทภีที่สร นันเหลสือเกธิน ทนันทภีทภีที่
คนหนข้ทำซสืที่อใจคดเชตนนนัรนตทำยไป คนอสืนที่ ๆกป็จะมทำแทนทภีขที่ องเขทำ ดนังนนัรนบธิลดนัดจขงไมตเพภียงเผยใหข้เหป็น
ถขงควทำมนตทำเลสืที่อมใสทภีที่วทำต งเปลตทำของตนเทตทำนนัรน แตตรวมถขงกทำรเยทำะเยข้ยถทำกถทำงของตนดข้วย ขข้อโตข้
แยข้งหลนักของเขทำกป็คสือวตทำโยบเปป็นคนหนข้ทำซสืที่อใจคด เขทำไดข้เจรธิญขขรนมทำชนัวที่ ระยะเวลทำหนขที่ง แตตบนัดนภีร
พระเจข้ทำกป็ทรงตทำมทนันเขทำแลข้วในกทำรพธิพทำกษทำ
โยบ 8:20-22

บธิลดนัดปธิดทข้ทำยสรุนทรพจนรทภีที่เสแสรข้งของตนวตทำ ดอเถดิด พระเจผู้าจะไมผ่

ทรงทอดทดินั้งคนดมีรอบคอบ หรชอคกนั้าจบนผอผู้กระทกาความชนนึ่วรผู้าย หลนักเหตรุผลของเขทำนนัรนงตทำยๆ พระเจข้ทำ
จะไมตทรงพธิพทำกษทำคนทภีที่อรุทธิศตนัวและดททำเนธินตทำมททำงของพระเจข้ทำ พระองครไมตทรงชตวยเหลสือพวก
คนบทำปดข้วย ควทำมหมทำยโดยนนัยตรงนภีรกชป็ นัดเจน เพรทำะวตทำโยบตกอยถูใต นสภทำพอนับจนเชตนนภีร เขทำจขง
กททำลนังถถูกพระเจข้ทำพธิพทำกษทำเพรทำะควทำมบทำปทภีที่ไมตมใภี ครทรทำบ
หทำกโยบเปป็นคนชอบธรรมอยตทำงแทข้จรธิง พระเจข้ทำกป็จะทรงทททำใหข้เขทำเจรธิญขขรน 21พระองคว์ยนง
จะทรงใหผู้ปากของทผ่านหนวเราะรผ่วน และทกาใหผู้รดิมฝมีปากของทผ่านโหผ่รผู้องเสมอ นภีที่บอกเปป็นนนัยวตทำ
โยบคงไมตตกอยถูสต ภทำพทรุกขรลททำบทำกเชตนนภีรหทำกเขทำเปป็นคนชอบธรรมอยตทำงแทข้จรธิง
22 คนเหลผ่านนนั้นทมีนึ่เกลมียดชนงทผ่านจะหผ่มความอนบอาย และทมีนึ่อาศนยของคนชนวนึ่ จะไมผ่มมีตผ่อไป
อมีกเลย" คนเหลตทำนนัรนทภีที่ปลข้นเอทำทรนัพยรสธินของโยบไป นนันที่ คสือ คนเสบทำและคนเคลเดภีย คงจะถถูก
พธิพทำกษทำไปแลข้วหทำกโยบเปป็นคนชอบธรรมอยตทำงแทข้จรธิง แตตคนนนับถสือพระตตทำงดข้ทำวเหลตทำนภีรไมตไดข้
ถถูกพธิพทำกษทำ ดนังนนัรนโยบจขงเปป็นผถูข้ทภีที่มคภี วทำมผธิด

คททำเทศนทำสนังที่ สอนแรกของบธิลดนัดทภีที่มภีตตอโยบจขงจบลงเพภียงเทตทำนภีร มนันเปป็นตนัวอยตทำงหนขที่งทภีที่
แสนคลทำสสธิคของคนหนขงที่ ทภีที่เปธิดปทำกพถูดและเผยใหข้เหป็นวตทำเขทำไมตรวถูข้ ทำต ตนัวเองกททำลนังพถูดเรสือที่ งอะไรอยถูต
นอกจทำกนภีรเขทำเผยใหข้เหป็นถขงกทำรคธิดวตทำตนัวเองเปป็นคนชอบธรรมและควทำมนตทำเบสืที่อหนตทำยของตนัวเอง
*****
ภนำพรวมของโยบ 9: ในการตอบกลนับคสาเทศนาททนึ่ดถูนมาเลสืนึ่อมใสแตมซสขึ้าซากของบวิลดนัด โยบกป็
ยอมรนับวมาตนเปป็นคนบาป เขายอมรนับวมาเขาไมมรวถูผู้ มาตนจะเปป็นคนชอบธรรมตมอพระพนักตรร์พระเจผู้า
ไดผู้อยมางไร อยมางไรกป็ตาม เขากป็ปฏวิเสธวมาเขาเปป็นคนหนผู้าซสืนึ่อใจคด
โยบ 9:1-3

ดข้วยควทำมโมโหอยตทำงรรุนแรงกนับกทำรพถูดเปป็นนนัยอนันวตทำงเปลตทำของ

‘เพสืที่อนๆ’ ของเขทำ แลผู้วโยบตอบวผ่า 2 "จรดิงทมีเดมียว ขผู้าทราบวผ่าเปป็นอยผ่างนนนั้น แตผ่คนเราจะชอบธรรม
จกาเพาะพระพนกตรว์พระเจผู้าไดผู้อยผ่างไร โยบตระหนนักดภีวทำต พระเจข้ทำทรงเปป็นผถูข้ยรุตธิธรรมและพระองคร
ไมตทรงบธิดเบสือนกทำรพธิพทำกษทำ อยตทำงไรกป็ตทำม โยบยอมรนับอยตทำงเปธิดอกวตทำเขทำไมตรวถูข้ ทำต จะเปป็นคนชอบ
ธรรมตตอพระพนักตรรพระเจข้ทำไดข้อยตทำงไร เหป็นไดข้ชนัดวตทำประสบกทำรณรของโยบเกธิดขขรนกตอนโมเสส
เขภียนเรสืที่องรทำวของอนับรทำฮนัม ดถู ปฐมกทำล 15:6 เขทำรถูข้สขกสนับสนงรุนงงวตทำพระเจข้ทำทรงทททำใหข้คนบทำปเปป็น
คนชอบธรรมไดข้อยตทำงไร
ยธิงที่ กวตทำนนัรนโยบหมทำยเหตรุวทำต 3 ถผู้าคนหนนนึ่งคนใดปรารถนาจะโตผู้แยผู้งกนบพระองคว์ ในพนนครนนั้ง
ผอนผู้ นนั้นกป็ตอบพระองคว์ไมผ่ไดผู้สนกครนนั้งเดมียว ควทำมหมทำยกป็คอสื วตทำ: ถข้ทำพระเจข้ทำจะทรงโตข้แยข้งกนับมนรุษยชทำตธิ
มนรุษยรกตป็ อบพระเจข้ทำไมตไดข้ – ไมตมภีสนักคนเดภียวในพนันคน ดนังนนัรนควทำมคธิดตรงนภีรกคป็ สือวตทำไมตมผภี ถูข้ใดตอบ
พระเจข้ทำไดข้
โยบ 9:4-10

โยบกลตทำวเสรธิมวตทำ พระองคว์ฉลาดอยอใผ่ นพระทนย และพระกกาลนงกป็

แขป็งแรง ผอใผู้ ดเคยไดผู้แขป็งตผ่อพระองคว์และเจรดิญขนนั้นไดผู้เลผ่า ชตทำงเปป็นคททำกลตทำวสรรุปอนันลขกซขรงเกภีที่ยวกนับ
พระลนักษณะของพระเจข้ทำ! พระองครทรงมภีปนัญญทำและเปภีที่ยมดข้วยฤทธทำนรุภทำพ ไมตมภีผถูข้ใดทภีที่ทททำใจตนัวเอง
ใหข้แขป็งกระดข้ทำงตตอพระเจข้ทำจะเจรธิญขขรนไดข้ โยบทรทำบเรสืที่องนภีรดภี กระทนังที่ ในภนัยพธิบนัตธิทภีที่เขทำเผชธิญอยถูนต ร ภี

พรข้อมกนันนนัรนเขทำพรรณทำถขงฤทธทำนรุภทำพของพระเจข้ทำตตอไป 5 พระองคว์ผผู้ทอ รงเคลชนึ่อนภอเขา
และภอเขาทนนั้งหลายกป็ไมผ่รผู้อ เมชนึ่อพระองคว์ทรงควกนึ่ามนนเสมียดผู้วยพระพดิโรธของพระองคว์ พระเจข้ทำทรง
เปป็นผถูข้ทภีที่สทำมทำรถเคลสืที่อนภถูเขทำไดข้ รทำวกนับวตทำภถูเขทำมภีควทำมเขข้ทำใจ โยบหมทำยเหตรุวทำต สธิที่งทรงสรข้ทำงไมตรเถูข้ ลย
วตทำพระเจข้ทำทรงกระทททำกธิจของพระองครอยตทำงไร
6 ผอผู้ทรงสนนึ่นแผผ่นดดินโลกใหผู้ออกจากทมีนึ่ของมนน และเสาของมนนกป็สนนนึ่ สะเทชอน พระเจข้ทำทรง
เขยตทำแผตนดธินโลกไดข้ดวข้ ยแผตนดธินไหวทภีที่รนรุ แรง นภีที่บอกเปป็นนนัยถขงฤทธธิธเดชของพระองคร
7 ผอผู้ทรงบนญชาดวงอาทดิตยว์ และมนนไมผ่ขนนั้น ผอทผู้ รงผนนกเกป็บบรรดาดวงดาวไวผู้ พระองครผถูข้ทรง
สรข้ทำงดวงสวตทำงตตทำงๆในฟข้ทำสวรรครทรงมภีฤทธธิธทภีที่จะปธิดพวกมนันไมตใหข้สวตทำงไดข้
8 ผอผู้ทรงขนงฟผู้าสวรรคว์ออกแตผ่พระองคว์เดมียว และทรงยกนึ่าคลชนึ่นของทะเล 9 ผอทผู้ รงสรผู้างหมอผ่
ดาวจระเขผู้ และหมอผ่ดาวไถ หมอผ่ดาวลอกไกผ่ และหมอผ่ดาวทดิศใตผู้ พระเจข้ทำเพภียงผถูข้เดภียวเทตทำนนัรนทรงเปป็นผถูข้
สรข้ทำงฟข้ทำสวรรครเบสืรองบนและทะเลเบสืรองลตทำง พระองครทรงเปป็นผถูข้วทำงหมถูตดทำวทนัรงหลทำยในทภีขที่ องพวก
มนัน หมถูตดทำวจระเขข้เปป็นหนขที่งในดทำวทนัรงหลทำยในหมถูตดทำวหมภีใหญต หมถูตดทำวไถยนังเปป็นหมถูตดทำวทภีที่สตอง
สวตทำงทภีที่สรุดของทข้องฟข้ทำดข้ทำนทธิศเหนสือเหมสือนเดธิม หมถูตดทำวลถูกไกตจนทรุกวนันนภีรยนังเปป็นหมถูตดทำวหนขงที่ ทภีที่มภี
ดทำวเจป็ดดวง หมถูตดทำวทธิศใตข้อทำจหมทำยถขงหมถูตดทำวตตทำงๆของซภีกโลกใตข้ ประเดป็นทภีที่สททำคนัญกวตทำกป็คสือวตทำ
พระเจข้ทำเพภียงผถูข้เดภียวเทตทำนนัรนทรงสรข้ทำงสธิที่งเหลตทำนภีรทร นังสธิรน พระองครทรงฤทธทำนรุภทำพใหญตยงธิที่
10 ผอทผู้ รงกระทกามหกดิจเหลชอทมีนึ่จะเขผู้าใจไดผู้ และการมหนศจรรยว์อยผ่างนนบไมผ่ถผู้วน โยบ
ยอมรนับอยตทำงเปธิดอกถขงควทำมยธิงที่ ใหญตของพระเจข้ทำ พระอนัจฉรธิยภทำพในกทำรทรงสรข้ทำงของพระองครจะ
ไมตมวภี นันถถูกมนรุษยรคข้นพบไดข้อยตทำงครบถข้วน ยธิงที่ กวตทำนนัรนควทำมอนัศจรรยรตตทำงๆแหตงสธิที่งทรงสรข้ทำงของ
พระองครกมป็ จภี ททำนวนอนนันตร โยบเขข้ทำใจดภีถขงควทำมยธิงที่ ใหญตของพระเจข้ทำผถูข้ทรงสรข้ทำงสธิที่งเหลตทำนภีรทร นังสธิรน
โยบ 9:11-13

โยบพรรณนทำตตอไปถขงควทำมยธิงที่ ใหญตของพระเจข้ทำ ดอเถดิด พระองคว์

ทรงผผ่านขผู้าไป และขผู้าหาเหป็นพระองคว์ไมผ่ พระองคว์ทรงเลยไป และขผู้าหาสนงเกตเหป็นไมผ่ ขข้อเทป็จจรธิง
ทภีวที่ ทำต พระเจข้ทำทรงเปป็นพระวธิญญทำณองครหนขงที่ และไมตปรทำกฏแกตสทำยตทำมนรุษยรกเป็ ปป็นเรสือที่ งทภีโที่ ยบ

ยอมรนับ นภีที่บอกเปป็นนนัยดข้วยถขงกทำรทรงอยถูใต นทรุกหนแหตงของพระเจข้ทำ พระองครทรงอยถูรต อบตนัวเรทำ
กระนนัรนกป็ไมตมภีผถูข้ใดมองเหป็น
12 ดอเถดิด พระองคว์ทรงฉวยไป ใครจะหผู้ามพระองคว์ไดผู้ ใครจะทอลพระองคว์วผ่า `พระองคว์
ทรงกระทกาอะไรนนนึ่น' เมสืที่อพระเจข้ทำทรงเลสือกทภีที่จะเอทำพระพรออกไป หรสือสธิที่งอสืที่นใดกป็ตทำม ใครจะ
ทข้ทำททำยพระองครไดข้ คททำตอบนนัรนชนัดเจนอยถูแต ลข้ว ฤทธทำนรุภทำพและกทำรทรงฤทธธิธทนัรงสธิรนของพระเจข้ทำถถูก
สสืที่ออยตทำงชนัดเจน
13 ถผู้าพระเจผู้าจะไมผ่ทรงหนนพระพดิโรธของพระองคว์กลนบตผ่อพระองคว์ เหลผ่าสมบนของความ
อหนงการตผู้องกราบอยอผ่ หทำกพระเจข้ทำทรงเลสือกทภีที่จะระบทำยควทำมกรธิรวโกรธของพระองคร บรรดทำคน
เยตอหยธิงที่ กป็ถถูกทททำใหข้ตทที่ทำลงตตอพระพนักตรรพระองคร โยบจขงยกฤทธธิธเดชและควทำมยธิงที่ ใหญตใหข้เปป็นของ
พระเจข้ทำแตตเพภียงผถูข้เดภียว
โยบ 9:14-18

แลผู้วขผู้าจะตอบพระองคว์ไดผู้อยผ่างไร จะเลชอกถผู้อยคกาอะไรมาโตผู้ตอบ

พระองคว์ เมสืที่อตระหนนักถขงกทำรทรงฤทธธิธทนัรงสธิรนและอรุปนธิสยนั อนันชอบธรรมของพระเจข้ทำ โยบกป็
ตระหนนักถขงควทำมอตอนแอของตนดข้วย
15 แมผู้วผ่าขผู้าชอบธรรม ขผู้ากป็ตอบพระองคว์ไมผ่ไดผู้ ขผู้าจะตผู้องขอพระกรบณาตผ่อผอพผู้ ดิพากษาของ
ขผู้า โยบสรรุปวตทำแมข้หทำกเขทำเปป็นผถูข้ชอบธรรม เขทำกป็จะไมตพยทำยทำมแกข้ตตทำงใหข้ตนัวเองตตอพระพนักตรร
พระเจข้ทำ ทภีที่เขทำทททำไดข้กมป็ ภีแตตรอข้ งขอควทำมเมตตทำของผถูข้พพธิ ทำกษทำทภีที่ยธิงที่ ใหญต (นนันที่ คสือ พระเจข้ทำ)
16 ถผู้าขผู้ารผู้องทอลตผ่อพระองคว์ และพระองคว์ทรงตอบขผู้า ขผู้าจะไมผ่เชชนึ่อวผ่าพระองคว์ทรงฟนง
เสมียงของขผู้า มภีผถูข้เสนอแนะวตทำควทำมหมทำยตรงนภีรคสือ ‘ถข้ทำขข้ทำรข้องทถูลตตอพระเจข้ทำ พระองครจะทรงตอบ
ขข้ทำหรสือ กระนนัรนขข้ทำกป็ไมตคธิดวตทำพระองครจะทรงฟนังเสภียงของขข้ทำ’ นภีบที่ อกเปป็นนนัยถขงควทำมถตอมใจของ
โยบ โยบบตงบอกวตทำเขทำไมตเชสืที่อวตทำพระเจข้ทำจะทรงตอบคททำอธธิษฐทำนของเขทำ ไมตมภีกทำรเสแสรข้งของกทำร
คธิดวตทำตนเปป็นคนชอบธรรมในตนัวของเขทำเลย

17 เพราะพระองคว์ทรงขยมีขนั้ ผู้าดผู้วยพายบ และทวมีบาดแผลของขผู้าโดยไมผ่มมีเหตบ เทตทำทภีที่โยบ
เขข้ทำใจ ภนัยพธิบนัตธิเหลตทำนนัรนทภีที่เกธิดกนับเขทำเปป็นฝภีมสือของพระเจข้ทำ สธิที่งทภีเที่ ขทำไมตรกถูข้ คป็ สือวตทำพระเจข้ทำไดข้ทรง
อนรุญทำตใหข้ซทำตทำนนททำควทำมทรุกขรลททำบทำกมทำสถูตตนัวเขทำไดข้ ถขงกระนนัรนโยบกป็ยอมรนับอยตทำงเปธิดเผยวตทำวนัน
เวลทำของเขทำอยถูใต นพระหนัตถรของพระเจข้ทำ
18 พระองคว์จะไมผ่ทรงใหผู้ขผู้าหายใจไดผู้ แตผ่เตดิมความขมขชนึ่นใหผู้ขผู้าเตป็ม ประโยคแรกอทำจ
หมทำยถขงควทำมเจป็บปวดฝตทำยรต ทำงกทำยของเขทำ – อทำจเปป็นโรคหอบหสืด กทำรทดสอบของเขทำไดข้ทททำใหข้
เขทำเตป็มไปดข้วยควทำมขมขสืนที่ แหตงจธิตใจ โยบไดข้ตกตทที่ทำถขงขภีดสรุดและเขทำกป็รถูข้ดภี กระนนัรนเขทำกป็ไมตเคยกลตทำว
หทำพระเจข้ทำวตทำเปป็นผถูข้ไมตยรุตธิธรรมเลย
โยบ 9:19-21

ถผู้าขผู้ากลผ่าวถนงกกาลนง ดอเถดิด พระองคว์ทรงมมีฤทธดิธิ์ ถผู้าเปป็นเรชนึ่องการ

พดิพากษา ใครจะนนดเวลาใหผู้ขผู้าสอคผู้ ดมีไดผู้ ถข้ทำโยบจะกลตทำวถขงพละกททำลนัง พระเจข้ทำกป็ทรงแขป็งแรงยธิงที่ กวตทำ
ถข้ทำเขทำจะกลตทำวถขงเรสืที่องกทำรพธิพทำกษทำ ไมตมคภี วทำมชอบธรรมใดเลยของตนัวเขทำเองจะเทภียบเคภียงไดข้กบนั
ควทำมบรธิสรุทธธิธและควทำมชอบธรรมอนันไรข้ทภีที่สรธินสรุดของพระเจข้ทำ
ตรงกนันขข้ทำม 20 ถผู้าขผู้าอผู้างวผ่าตนวชอบธรรม ปากของขผู้าจะกลผ่าวโทษขผู้า ถผู้าขผู้าอผู้างวผ่าตนวดมี
รอบคอบ พระองคว์จะพดิสอจนว์วผ่าขผู้าบกพรผ่อง โยบยนังรถูดข้ ข้วยวตทำหทำกเขทำพยทำยทำมยกเหตรุผลวตทำตนชอบ
ธรรม ในกทำรทททำเชตนนนัรนเขทำกป็จะปรนับโทษตนัวเอง ถข้ทำเขทำอข้ทำงวตทำอรุทธิศตนัวอยตทำงสธิรนสรุดใจ มนันกลนับจะ
พธิสถูจนรวทำต เขทำเปป็นคนอธรรม
21 ถนงแมผู้ขผู้าดมีรอบคอบ ขผู้ากป็ไมผ่เขผู้าใจตนวขผู้าเอง ขผู้าจะเกลมียดชมีวดิตของขผู้า แมข้หทำกเขทำเปป็นคน
เทภีที่ยงธรรมอยตทำงแทข้จรธิง เขทำกป็ไมตกลข้ทำทภีที่จะกลตทำวอข้ทำงเชตนนนัรน ควทำมโงตเขลทำเชตนนนัรนจะทททำใหข้เขทำดถูหมธิที่น
ชภีวธิตของเขทำเอง ดนังนนัรนโยบจขงไมตอข้ทำงวตทำตนเปป็นคนชอบธรรมเลย เขทำไมตเขข้ทำใจวตทำทททำไมพระเจข้ทำถขง
ทรงยอมใหข้เขทำเจอกนับควทำมทรุกขรยทำกเชตนนภีร แตตพระเจข้ทำยนังทรงเปป็นผถูข้ยรุตธิธรรมอยถูเต หมสือนเดธิม
โยบ 9:22-24

กป็เหมชอนกนนหมด เพราะฉะนนนนั้ ขผู้าจนงวผ่า `พระองคว์ทรงทกาลาย

ทนนั้งคนดมีรอบคอบและคนชนวนึ่ ' คททำทภีที่แปลวตทำ ทกาลาย (คอวร์ลอวร์ ในโครงสรข้ทำงปธิเอล) มภีควทำมหมทำยวตทำ
‘ทททำใหข้สมบถูรณร’ หรสือ ‘ทททำใหข้เสรป็จ’ ควทำมหมทำยกป็คสือวตทำพระเจข้ทำทรงเลตนงทำนทนัรงคนดภีรอบคอบและ

คนชนัวที่ คททำทภีที่แปลวตทำ ดมีรอบคอบ (ทนัม) มภีควทำมหมทำยวตทำ ‘ครบถข้วน’ (นนันที่ คสือ สธิรนสรุดใจหรสืออรุทธิศตนัว)
หรสือ ‘เทภียที่ งธรรม’ พระเจข้ทำทรงพธิพทำกษทำคนทนัรงปวงจรธิงๆ
23 เมชนึ่อภนยพดิบนตดินกาความตายมาโดยฉนบพลนน พระองคว์ทรงเยาะเยผู้ยความลกาบากยากเยป็น
ของผอผู้ไรผู้ผดิด คททำวตทำ พระองคว์ (เขทำ) ในทภีนที่ ร ภีอทำจหมทำยถขงคนชนัวที่ ทภีที่ถถูกกลตทำวถขงตอนทข้ทำยขข้อทภีที่แลข้ว
ประเดป็นของโยบกป็คสือวตทำคนชนัวที่ จะหนัวเรทำะเยทำะเมสืที่อคนไรข้ผธิดถถูกตภีสอน นอกจทำกนภีร 24 แผผ่นดดินโลกนมีนั้
ทรงมอบไวผู้ในมชอของคนชนนึ่ว พระองคว์ทรงปดิดหนผู้าบรรดาผอผู้วดินดิจฉนยโลก ถผู้าไมผ่ใชผ่พระองคว์ แลผู้วใคร
เลผ่า ควทำมคธิดของโยบกป็คสือวตทำทนัรงพธิภพเตป็มไปดข้วยพวกคนชนัวที่ และควทำมยทำกลททำบทำกมทำถขงคนทนัรงปวง
เหมสือนกนันหมด พวกผถูข้พพธิ ทำกษทำของแผตนดธินโลกมนักตทำบอดตตอกทำรพธิพทำกษทำและใครจะโตข้แยข้งกทำร
ประเมธินนภีรไดข้
โยบ 9:25-28

`วนนทนนั้งหลายของขผู้าพระองคว์เรป็วกวผ่านนกวดินึ่ง มนนพผู้นไป มนนไมผ่เหป็น

สดิงนึ่ ดมีอะไร 26 มนนผผ่านไปอยผ่างกนบเรชอเรป็ว ดนงนกอดินทรมีโฉบลงบนเหยชนึ่อ ชภีวธิตของโยบผตทำนเขทำไป
อยตทำงรวดเรป็ว จทำกมรุมมองของเขทำ วนันเวลทำของเขทำถถูกนนับไวข้แลข้ว เฉกเชตนผถูข้นททำสทำรทภีที่รวดเรป็ว (บรุรรุษ
ไปรษณภียร) เหมสือนเรสือเรป็วทภีที่แลตนอยถูปต ลทำยเสข้นขอบฟข้ทำ เหมสือนนกอธินทรภีทโภีที่ ฉบลงบนเหยสืที่อของมนัน
วนันเวลทำของโยบกป็ผทำต นพข้นไปเชตนนนัรนขณะทภีที่เขทำนนังที่ อยถูใต นควทำมทรุกขรโศกของตน เขทำไมตเหป็นสธิที่งดภีเลย
ในควทำมทรุกขรยทำกของตน
27 ถผู้าขผู้าพระองคว์วผ่า "ขผู้าจะลชมคการผู้องทบกขว์ของขผู้า ขผู้าจะทดินั้งหนผู้าเศรผู้าของขผู้าเสมีย และเบดิก
บาน" 28 ขผู้าพระองคว์เกดิดกลนวบรรดาความทบกขว์ของขผู้าพระองคว์ เพราะขผู้าพระองคว์ทราบวผ่า
พระองคว์จะไมผ่ถชอวผ่าขผู้าพระองคว์ไรผู้ผดิด โยบกลตทำวตตอไปวตทำหทำกเขทำทททำเปป็นไมตสนใจควทำมทรุกขรยทำก
ของตนและพยทำยทำมใหข้กทำท ลนังใจตนัวเอง เขทำกป็กลนัววตทำพระเจข้ทำจะทรงสต งควทำมยทำกลททำบทำกทภีที่เลวรข้ทำยยธิงที่
กวตทำเดธิมมทำ เขทำคทำดกทำรณรวทำต พระเจข้ทำจะทรงถสือวตทำเขทำสมควรโดยตภีสอนตตอไป ในกทำรทททำเชตนนนัรนโย
บกป็ยอมรนับสภทำพทภีที่บทำปหนทำของตน ดนังนนัรนเขทำจขงหนักลข้ทำงขข้อกลตทำวหทำทภีที่วทำต เขทำเปป็นคนหนข้ทำซสืที่อใจคด
เขทำไมตเขข้ทำใจวตทำพระเจข้ทำทรงกททำลนังเลตนงทำนเขทำอยตทำงไรหรสือเพรทำะเหตรุใด แตตเขทำไมตไดข้เสแสรข้งเลยวตทำ
ตนปรทำศจทำกควทำมบทำป

โยบ 9:29-31

ถผู้าขผู้าพระองคว์ชวนนึ่ ชผู้า ขผู้าพระองคว์ตรากตรกาเปลผ่าๆทกาไม หทำกเขทำ

เปป็นคนชนัวที่ เหมสือนอยตทำงทภีเที่ พสืที่อนๆของเขทำกลตทำวหทำ เขทำจะตรทำกตรททำอธธิษฐทำนตตอพระพนักตรรพระเจข้ทำ
ไปทททำไม เพรทำะวตทำพระเจข้ทำยตอมไมตทรงฟนังคนบทำป ถข้ทำโยบเปป็นคนหนข้ทำซสืที่อใจคดอยตทำงทภีพที่ วกเขทำ
กลตทำวอข้ทำง กทำรวธิงวอนตตอพระเจข้ทำกป็จะเปป็นเรสืที่องเปลตทำประโยชนร
30 ถผู้าขผู้าพระองคว์ชการะตนวของขผู้าพระองคว์ดผู้วยนกนั้าจากหดิมะ และลผู้างมชอของขผู้าพระองคว์
ดผู้วยนกนั้าดผ่าง 31 พระองคว์ยงน จะทรงจบผ่มขผู้าพระองคว์ลงไปในบผ่อ แมผู้เสชนั้อผผู้าของขผู้าพระองคว์จะรนงเกมียจ
ขผู้าพระองคว์' ควทำมคธิดทภีที่เปป็นไปไดข้สองประกทำรถถูกสสืที่อตรงนภีร ประกทำรแรกกป็คสือวตทำแมข้หทำกโยบชททำระ
ตนัวเองใหข้สะอทำดจทำกควทำมบทำปทนัรงปวงไดข้ ตรงขข้ทำมกนับควทำมบรธิสรุทธธิธอนันไมตรถูข้สร ธินสรุดของพระเจข้ทำ เขทำ
กป็จะยนังเปป็นเหมสือนกนับวตทำเขทำไดข้ตกลงไปในทข้องรข้องทภีที่เตป็มไปดข้วยโคลนอยถูดต ภี อภีกทรรศนะหนขที่ง (ซขที่ง
ดถูเหมสือนนตทำจะใชตมทำกกวตทำในบรธิบทนภีร) กป็คสือวตทำแมข้หทำกโยบสทำมทำรถพธิสจถู นรตนัวไดข้วทำต เปป็นผถูข้บรธิสรุทธธิธ
ตตอหนข้ทำเพสือที่ นๆของเขทำ พวกเขทำกป็จะโยนเขทำลงไปในทข้องรต องทภีที่เตป็มไปดข้วยโคลนอยถูดต ภีและกลตทำวหทำ
เขทำดข้วยควทำมบทำปอสืที่นอภีก ตทำมทภีที่บรธิบทนภีรของหนนังสสือโยบคตอยๆเผยใหข้เหป็น นนันที่ เปป็นสธิที่งทภีจที่ ะเกธิดขขรน
จรธิงๆ
โยบ 9:32-35

พระองคว์มดิใชผ่มนบษยว์อยผ่างขผู้า ทมีนึ่ขผู้าจะตอบพระองคว์ ซนนึ่งเราจะมาสอผู้

คดมีดวผู้ ยกนน (สนังเกตดถูวทำต คททำสรรพนทำมเปลภีที่ยนจทำก พระองคร์ ทภีที่เปป็นบรุรรุษทภีที่สองในขข้อ 31 เปป็น
พระองคร์ ทภีที่เปป็นบรุรรุษทภีที่สทำมเพศชทำยในขข้อ 32 จรุดสนใจเปลภีที่ยนจทำก ‘เพสืที่อนๆ’ ของโยบเปป็นพระเจข้ทำ
เอง) โยบรถูวข้ ทำต ตนไมตสทำมทำรถมทำอยถูตต ตอพระพนักตรรพระเจข้ทำเหมสือนทภีที่เขทำจะเผชธิญหนข้ทำกนับผถูข้พธิพทำกษทำทภีที่
เปป็นมนรุษยรไดข้ ททำงทนัรงหลทำยของพระเจข้ทำนนัรนสถูงกวตทำททำงทนัรงหลทำยของเรทำเหมสือนกนับทภีฟที่ ข้ทำสวรรครอยถูต
สถูงกวตทำแผตนดธินโลก ดถู อธิสยทำหร 55:9
33 ไมผ่มมีคนกลางระหวผ่างเรา ผอผู้ซงนนึ่ จะวางมชอบนเราทนนั้งสองไดผู้ ประเดป็นทภีที่โยบเสนอกป็คสือวตทำ
ไมตมภี ‘กรรมกทำร’ ทภีที่จะชภีรขทำดขข้อขข้องใจของเขทำไดข้ เขทำไมตสทำมทำรถหนันไปพขงที่ สวรรครหรสือพธิภพโลก
เพสือที่ ขอควทำมชตวยเหลสือไดข้ เขทำอยถูตต นัวคนเดภียวในควทำมทรุกขรลททำบทำกของเขทำ

34 ขอใหผู้พระองคว์ทรงนกาไมผู้เรมียวไปจากขผู้าเสมียทมี และขออยผ่าใหผู้ความครนนึ่นครผู้ามจาก
พระองคว์กระทกาใหผู้ขผู้ากลนวมาก โยบไดข้แตตขอใหข้พระเจข้ทำเอทำไมข้เรภียวแหตงกทำรตภีสอนออกไปเสภียซขที่ง
เขทำคธิดเอทำเองวตทำอยถูบต นตนัวเขทำ เขทำไดข้แตตขอใหข้พระเจข้ทำเอทำภนัยพธิบนัตธิเหลตทำนนัรนทภีที่เขทำเผชธิญออกไปเสภีย
35 แลผู้วขผู้าจะพอดและไมผ่กลนวพระองคว์ เมสืที่อพระเจข้ทำทรงเอทำไมข้เรภียวแหตงกทำรตภีสอน (ตทำมทภีที่
เขทำคธิด) ออกไปเสภีย โยบกป็จะไดข้กลนับคสืนสถูตกทำรมภีสทำมนัคคภีธรรมเพสือที่ ทภีที่จะพถูดอยตทำงเปธิดอกกนับพระเจข้ทำ
อยตทำงไรกป็ตทำมโยบกป็ตระหนนักวตทำ แตผ่ใจจรดิงของขผู้าไมผ่เปป็นอยผ่างนนนั้น" แมข้เขทำหวนังวตทำพระเจข้ทำจะเอทำ
ควทำมทรุกขรลททำบทำกของเขทำออกไปเสภีย เขทำกป็ถอดใจวตทำมนันจะคงอยถูตต ตอไป
*****
ภนำพรวมของโยบ 10: โยบ 10 เปป็นการตมอเนสืนึ่องของคสาตอบของโยบททมนึ่ ทตมอคสากลมาวหา
ตมางๆของบวิลดนัด ขณะททนึ่บทททนึ่แลผู้วสมวนใหญมเปป็นคสาพถูดททนึ่กลมาวแกมเพสืนึ่อนๆททนึ่มารวมตนัวกนันของโยบ
บทนทขึ้กป็เปป็นคสากลมาวแกมพระเจผู้าเปป็นหลนักในฐานะคสาอธวิษฐานอนันแสนเศรผู้าททนึ่แสดงถนงความทสุกขร์ใจ
ของเขา ดผู้วยความไพเราะแบบบทกวท โยบเสนอความของตนตมอพระเจผู้า
โยบ 10:1-2

"จดิตใจขผู้าเบชนึ่อชมีวดิตของขผู้า ขผู้าจะรผู้องทบกขว์อยผ่างไมผ่ยนบยนนั้ง ขผู้าจะพอด

ดผู้วยจดิตใจขมขชนึ่นของขผู้า แมข้ไมตมคภี วทำมคธิดทภีที่จะฆตทำตนัวตทำย โยบกป็เบสืที่อกนับกทำรมภีชภีวธิตอยถูต เขทำคธิดเองวตทำ
ภทำระของเขทำจะอยถูบต นตนัวเขทำตตอไป มภีควทำมขมขสืนที่ อยถูใต นสต วนลขกแหตงตนัวตนของเขทำ นภีไที่ มตไดข้หมทำย
ถขงควทำมขมขสืนที่ แหตงวธิญญทำณ แตตหมทำยถขงควทำมขมขสืที่นแหตงประสบกทำรณร ชภีวธิตของเขทำเรธิที่มขมขสืนที่ ไป
แลข้วและเขทำกป็เหนป็ดเหนสืที่อย
2 ขผู้าจะทอลพระเจผู้าวผ่า `ขออยผ่าทรงกลผ่าวโทษขผู้าพระองคว์ ขอใหผู้ขผู้าพระองคว์ทราบวผ่าไฉน
พระองคว์ทรงโตผู้แยผู้งกนบขผู้าพระองคว์ ดข้วยถข้อยคททำมทำกมทำยโยบวธิงวอนตตอพระเจข้ทำวตทำ “โปรดอยตทำปรนับ
โทษขข้ทำพระองคร แสดงใหข้ขข้ทำพระองครเหป็นวตทำขข้ทำพระองครผธิดตรงไหน” โยบจขงขอใหข้พระเจข้ทำแสดง
ใหข้เขทำเหป็นวตทำเพราะเหตสุใดเขทำถขงกททำลนังถถูกตภีสอนเชตนนภีร

โยบ 10:3-7

โยบเรธิที่มถทำมพระเจข้ทำวตทำสธิที่งทภีที่พระองครกทำท ลนังกระทททำตตอเขทำนนัรนดภีหรสือ

(แนตนอนวตทำขณะนภีรโยบไมตเขข้ทำใจวตทำจรธิงๆแลข้วผถูข้ใดอยถูเต บสืรองหลนังควทำมทรุกขรยทำกทนัรงปวงของเขทำ)
พระองคว์ทรงเหป็นชอบแลผู้วหรชอทมีนึ่จะบมีบบนงคนบ ทมีนึ่จะหมดินึ่นพระหนตถกดิจของพระองคว์ และทรงโปรด
แผนการของคนชนนึ่ว พรข้อมกนับควทำมกลข้ทำหทำญอยตทำงทภีที่ไมตเคยมภีมทำกตอน โยบถทำมพระเจข้ทำวตทำมนันดภีแลข้ว
หรสือทภีที่พระองครจะทรงทททำรข้ทำยคนของพระองครเองและดถูเหมสือนเหป็นชอบสธิที่งทภีคที่ นชนัวที่ กระทททำ (เขทำ
อทำจกททำลนังหมทำยถขงสธิที่งทภีที่คนเสบทำและคนเคลเดภียไดข้กระทททำตตอเขทำ)
4 พระองคว์ทรงมมีพระเนตรอยผ่างตาคนหรชอ พระองคว์ทรงเหป็นอยผ่างมนบษยว์เหป็นหรชอ ควทำม
หมทำยโดยนนัยของโยบกป็คอสื วตทำพระเจข้ทำทรงมองเหป็นเหมสือนอยตทำงทภีที่มนรุษยรเหป็นเทตทำนนัรนหรสือ เหป็นไดข้ชดนั
วตทำเรสืที่องนภีรไมตจรธิงและโยบกป็ทรทำบดภี แตตเขทำใชข้มนนั เปป็นขข้อโตข้แยข้งหนขงที่ กนับพระเจข้ทำ ประเดป็นของเขทำกป็
คสือวตทำ พระเจข้ทำไมตทรงสทำมทำรถมองเหป็นอยตทำงยรุตธิธรรมและรถูข้หรสือวตทำโยบไมตสมควรไดข้รนับสธิที่งทภีที่ไดข้เกธิด
ขขรนแกตเขทำ
5 วนนของพระองคว์เหมชอนวนนของมนบษยว์หรชอ ปมีของพระองคว์เหมชอนวนนคชนของคนเรา
หรชอ 6 ทมีนึ่พระองคว์ทรงคอยจนบความชนนึ่วชผู้าขผู้าพระองคว์ และคผู้นหาบาปของขผู้าพระองคว์ ขข้อโตข้แยข้ง
ของโยบตตอพระเจข้ทำใชข้คททำถทำมทภีที่ไมตตข้องกทำรคททำตอบอภีกครนัรง พระเจข้ทำไมตทรงแตกตตทำงจทำกมนรุษยรทภีที่มภี
ขภีดจททำกนัดและชภีวธิตแสนสนัรนหรสือ คททำตอบนนัรนชนัดเจนอยถูแต ลข้ว พระเจข้ทำทรงเปป็นเหมสือนพวกเพสืที่อนทภีที่
ชอบวธิจทำรณรของเขทำซขที่งคทำยลถูกนทรทำออกเพสืที่อทภีที่จะหทำขข้อตธิเตภียนโยบหรสือ คททำตอบนนัรนกป็ชนัดเจนเหมสือน
เดธิม
สททำหรนับขข้อโตข้แยข้งทภีที่กลข้ทำของเขทำกนับพระเจข้ทำ โยบกป็ตอบคททำถทำมตตทำงๆของตนัวเอง 7 แมผู้
พระองคว์ทรงทราบวผ่าขผู้าพระองคว์มดิไดผู้เปป็นคนชนนึ่ว และไมผ่มมีใครชผ่วยใหผู้พผู้นออกจากพระหนตถว์ของ
พระองคว์ไดผู้ โยบบอกพระเจข้ทำตรงๆวตทำพระองครทรงทรทำบวตทำเขทำไมตใชตคนชนัวที่ (โยบไมตไดข้กทำท ลนังอข้ทำง
วตทำตนเปป็นคนปรทำศจทำกบทำป แตตเขทำบตนตตอพระเจข้ทำวตทำเขทำไมตใชตคนชนัวที่ ) ยธิงที่ กวตทำนนัรนโยบเตสือนควทำมจททำ
พระเจข้ทำวตทำไมตมใภี ครสทำมทำรถชตวยตนัวเองใหข้พข้นจทำกอททำนทำจแหตงพระหนัตถรของพระองครไดข้ – ซขที่งรวม
ถขงโยบดข้วย

โยบ 10:8-10

โยบเตสือนควทำมจททำพระเจข้ทำวตทำ พระหนตถว์ของพระองคว์ปนนนั้ และทรง

สรผู้างขผู้าพระองคว์ ถนงกระนนนั้นพระองคว์ทรงหนนมาทกาลายขผู้าพระองคว์ พระเจข้ทำไดข้ทรงสรข้ทำงโยบขขรน
มทำ บนัดนภีรทททำไมพระองครถงข กททำลนังทททำลทำยเขทำเลตทำ
9 ขอทรงระลนกวผ่าพระองคว์ทรงสรผู้างขผู้าพระองคว์ดบจดนงดดินเหนมียว พระองคว์จะทรงนกาขผู้า
พระองคว์ใหผู้กลนบเปป็นผงคลมีดดินอมีกหรชอ โยบเตสือนควทำมจททำพระเจข้ทำวตทำพระองครไดข้ทรงสรข้ทำงเขทำขขรนมทำ
จทำกดธินเหนภียวแหตงแผตนดธินโลก ทททำไมบนัดนภีรพระองครถขงกททำลนังนททำเขทำกลนับไปสถูตผงคลภีดธิน – ไปสถูต
ควทำมตทำย
10 พระองคว์มดิไดผู้ทรงเทขผู้าพระองคว์ออกอยผ่างนกนั้านม และทกาขผู้าพระองคว์ใหผู้แขป็งเหมชอนเนย
แขป็งหรชอ โยบเตสือนควทำมจททำพระเจข้ทำดข้วยคททำเปรภียบเชธิงบรรยทำยวตทำเขทำไดข้ถถูกเทออกเหมสือนนม (โดย
พระเจข้ทำ) และถถูกกวนใหข้แขป็งเหมสือนเนยแขป็งทททำเอง
โยบ 10:11-13

โยบเตสือนควทำมจททำพระเจข้ทำตตอไปอยตทำงไพเรทำะวตทำพระองครไดข้ทรง

สรข้ทำงเขทำขขรนมทำอยตทำงไร พระองคว์ทรงหผ่มขผู้าพระองคว์ไวผู้ดผู้วยหนนงและเนชนั้อ และทรงสานขผู้าพระองคว์
ดผู้วยกระดอกและเสผู้นเอป็น ควทำมประณภีตและควทำมซนับซข้อนของรต ทำงกทำยมนรุษยรประกทำศวตทำมภีพระ
ผถูข้ทรงสรข้ทำง! กทำรออกแบบทภีที่ซนับซข้อนเชตนนนัรนบตงชภีรวทำต มภีพระองครผถูข้ทรงออกแบบ ไมตมใภี ครเคย
ประดธิษฐรไมโครไฟนทภีที่ซนับซข้อนพอๆกนับหถูมนรุษยรเลย ไมตมกภี ลข้องทภีที่ซนับซข้อนพอๆกนับดวงตทำมนรุษยร
เคยถถูกทททำขขรนมทำเลย ไมตมคภี อมพธิวเตอรรทภีที่ลรททำยรุคพอๆกนับสมองมนรุษยรอยถูเต ลย โยบเตสือนควทำมจททำ
พระเจข้ทำวตทำพระองครไดข้ทรงสรข้ทำงเขทำขขรนมทำเชตนนนัรน
12 พระองคว์ทรงประสาทชมีวดิตและความเมตตาแกผ่ขผู้าพระองคว์ นอกเหนสือจทำกควทำมซนับ
ซข้อนของกทำรออกแบบของพระเจข้ทำแลข้ว พระองครยนังทรงเพธิที่มชภีวธิตและพระพรเขข้ทำไปดข้วย และ
ความดอแลรนกษาของพระองคว์ไดผู้สงวนจดิตวดิญญาณขผู้าพระองคว์ไวผู้ คททำทภีที่แปลวตทำ ความดอแลรนกษา (เป
คอถูดดอวร์) มภีควทำมหมทำยวตทำ ‘กทำรกททำกนับดถูแล’ หรสือ ‘กทำรดถูแล’ พระเจข้ทำไมตเพภียงทรงสรข้ทำงขขรนมทำ
เทตทำนนัรน พระองครยนังทรงดถูแลสธิที่งทรงสรข้ทำงของพระองครดข้วย โยบเตสือนควทำมจททำพระเจข้ทำวตทำพระองคร
ไดข้ทรงพธิทนักษรรนักษทำเขทำไวข้จนถขงบนัดนภีร

13 แตผ่สงดินึ่ ตผ่อไปนมีนั้พระองคว์ทรงซผ่อนไวผู้ในพระทนยของพระองคว์ ขผู้าพระองคว์ทราบวผ่านมีนึ่เปป็น
พระประสงคว์ของพระองคว์ ดข้วยถข้อยคททำมทำกมทำย โยบเตสือนควทำมจททำพระเจข้ทำวตทำพระองครทรงทรทำบดภี
อยถูแต ลข้วเกภีที่ยวกนับสธิที่งทภีที่โยบเพธิงที่ กลตทำวไป โยบรถูวข้ ทำต พระเจข้ทำทรงทรทำบสธิที่งเหลตทำนภีร
โยบ 10:14-15

ถผู้าขผู้าพระองคว์ทกาบาป พระองคว์ทรงหมายขผู้าพระองคว์ไวผู้ และไมผ่

ทรงปลผ่อยตนวขผู้าพระองคว์ใหผู้พนผู้ โทษความชนนึ่วชผู้าของขผู้าพระองคว์ โยบเตสือนควทำมจททำพระเจข้ทำวตทำหทำก
เขทำ (นนันที่ คสือ โยบ) ทททำบทำป พระเจข้ทำกป็จะทรงหมทำยเหตรุและไมตทรงปลตอยใหข้เขทำพข้นโทษ เขทำบตนตตอ
พระเจข้ทำตตอไป 15 ถผู้าขผู้าพระองคว์ชนนึ่วรผู้าย วดิบนตดิแกผ่ขผู้าพระองคว์ ถผู้าขผู้าพระองคว์ชอบธรรม ขผู้าพระองคว์
ยนงผงกศมีรษะของขผู้าพระองคว์ขนนนั้ ไมผ่ไดผู้ หทำกโยบทททำบทำป เขทำกป็สมควรไดข้รนับกทำรลงโทษ แตตหทำกเขทำ
เปป็นคนชอบธรรม เขทำกป็จะไมตยกตนัวขขรนในควทำมเยตอหยธิงที่ เขทำจขงบตนวตทำ ขผู้าพระองคว์เตป็มดผู้วยความ
อดสอ จทำกนนัรนโยบกป็วงธิ วอนพระเจข้ทำวตทำ ฉะนนนั้นขอมองดอความทบกขว์ใจของขผู้าพระองคว์ ควทำมสนับสน
ของโยบและคททำวธิงวอนขอควทำมชตวยเหลสือจทำกพระเจข้ทำของเขทำปรทำกฏชนัดเจน
โยบ 10:16-19

ภนยพดิบนตดิตผ่างๆเพดินึ่มมากขนนั้น จทำกมรุมมองของโยบ ควทำมสนับสนและ

ควทำมทรุกขรลททำบทำกของเขทำกททำลนังเพธิมที่ มทำกขขรน นอกจทำกนภีรเขทำรข้องทถูลตตอพระเจข้ทำวตทำ พระองคว์จะทรงลผ่า
ขผู้าพระองคว์อยผ่างสดิงโตดบรผู้าย และทรงทกาการมหนศจรรยว์สผู้ขอ ผู้าพระองคว์อมีก โยบเหป็นพระเจข้ทำเปป็น
เหมสือนสธิงโตตนัวหนขที่งทภีที่ลตทำเขทำเปป็นเหยสืที่อ และมนันเปป็นสธิที่งทภีนที่ ตทำอนัศจรรยรใจแกตเขทำ
17 พระองคว์ทรงฟชนั้นพยานของพระองคว์ปรนกปรกาขผู้าพระองคว์ใหมผ่ และทรงเพดินึ่มความรผู้อน
พระทนยของพระองคว์ในขผู้าพระองคว์ พระองคว์ทรงนกาพลโยธาหลายกองมาสอผู้ขผู้าพระองคว์ ดข้วย
ควทำมขมขสืนที่ แหตงจธิตใจ โยบกลตทำวหทำพระเจข้ทำวตทำเปป็นพยทำนปรนักปรททำเขทำ (อทำจผตทำนททำงเพสืที่อนๆทภีที่ทททำตนัว
นตทำเลสืที่อมใสของเขทำ) สททำหรนับโยบดถูเหมสือนวตทำสถทำนกทำรณรของเขทำกททำลนังเลวรข้ทำยลงกวตทำเดธิม ควทำม
ทรุกขรลททำบทำกตตทำงๆของเขทำดถูเหมสือนจะมทำตตอสถูข้เขทำดรุจกองทนัพหนขงที่ ทภีที่มภีทหทำรใหมตๆเขข้ทำมทำเสรธิมทนัพอยถูต
เรสือที่ ยๆ
โยบจขงถทำมวตทำ 18 ไฉนพระองคว์ทรงนกาขผู้าพระองคว์ออกมาจากครรภว์ ในควทำมขมขสืนที่ แหตง
จธิตใจ โยบถทำมวตทำทททำไมพระเจข้ทำจขงทรงอนรุญทำตใหข้เขทำถถูกคลอดออกมทำ โอ ขผู้าพระองคว์อยากตาย

กผ่อนตาใดๆไดผู้เหป็นขผู้าพระองคว์ แทนทภีที่จะเปป็นเชตนนนัรนเขทำกลนับรข้องขอออกมทำวตทำเขทำนตทำจะตทำยเสภีย
ตนัรงแตตอยถูใต นครรภรมทำรดทำ 19 เหมชอนอยผ่างกนบวผ่าขผู้าพระองคว์มดิไดผู้เกดิดมา ขผู้าพระองคว์คงถอกนกาจาก
ครรภว์ไปถนงหลบมฝนงศพแลผู้ว เขทำขอใหข้ตนถถูกนททำไปฝนังเสภียตอนถถูกคลอดออกมทำ
โยบ 10:20-22

วนนคชนชมีวดิตของขผู้าพระองคว์ไมผ่นผู้อยหรชอ ขอหยบดเถดิด ขอใหผู้ขาผู้

พระองคว์อยอผ่ลกาพนง เพชนึ่อขผู้าพระองคว์จะชชนึ่นใจสนกหนผ่อย เทตทำทภีที่โยบเขข้ทำใจ วนันเวลทำของเขทำเหลสือเพภียง
นธิดเดภียว เขทำจขงวธิงวอนพระเจข้ทำใหข้ทรงปลตอยเขทำใหข้ไดข้พบกทำรหยรุดพนักสนักเลป็กนข้อย 21 กผ่อนทมีนึ่ขผู้า
พระองคว์จะไปยนงทมีนึ่ทมีนึ่ขผู้าพระองคว์ไมผ่กลนบ ถนงแผผ่นดดินแหผ่งความมชดและเงามนจจบราช 22 แผผ่นดดิน
แหผ่งความมชดทนบดนงตนวความมชดทมีเดมียว เปป็นแผผ่นดดินแหผ่งเงามนจจบราช ไมผ่มมีระเบมียบ ทมีนึ่ความสวผ่าง
เปป็นเหมชอนความมชด'" คททำบรรยทำยทภีที่แสดงใหข้เหป็นภทำพชนัดเจนทภีที่โยบใชข้พรรณนทำถขงควทำมตทำยกป็มภี
ลนักษณะเปป็นบทกวภีจรธิงๆ – “แผตนดธินแหตงควทำมมสืดทขบ... ไมตมภีระเบภียบ ทภีคที่ วทำมสวตทำงเปป็นเหมสือน
ควทำมมสืด” ดนังนนัรนหลนังจทำกทภีที่โยบไดข้ระบทำยควทำมทรุกขรโศกของตนตตอพระเจข้ทำแลข้ว เขทำกป็วงธิ วอน
พระเจข้ทำใหข้ทรงปลตอยใหข้เขทำไดข้หยรุดพนักสนักสองสทำมวนันจทำกนนัรนกป็ปลตอยใหข้เขทำตทำยเสภีย ควทำมขมขสืที่น
ของโยบเปป็นเชตนนนัรนเลย กระนนัรนในเรสือที่ งทนัรงหมดนภีรโยบกป็ไมตไดข้ทททำบทำปและไมตไดข้กลตทำวโทษ
พระเจข้ทำอยตทำงโงตเขลทำ เขทำไมตไดข้ตททำหนธิพระเจข้ทำ เขทำถสือวตทำตนัวเองไดข้ทททำบทำปอยตทำงใดอยตทำงหนขงที่ แมข้เขทำ
ไมตเขข้ทำใจวตทำตนไดข้ทททำบทำปอยตทำงไรกป็ตทำม
*****
ภนำพรวมของโยบ 11: ขณะททนึ่หนนังสสือโยบดสาเนวินตมอไป ‘เพสือนึ่ น’ คนถนัดไปของโยบกป็กลมาว
คสาพถูดสมวนของตน โศฟารร์กลมาวหาโยบวมาเปป็นคนพถูดมสุสาและเปป็นคนหนผู้าซสืนึ่อใจคด ชายคนนทอขึ้ าจ
เปป็น ‘เพสือนึ่ น’ ททนึ่จองหองททนึ่สสุดของโยบโดยทนกทนักวมาตนรถูพผู้ ระดสารวิของพระเจผู้า
โยบ 11:1-3

โศฟทำรรไมตเสภียเวลทำเลยในกทำรเสนอประเดป็นของตน แลผู้วโศฟารว์

ชาวนาอาเมหว์ตอบวผ่า 2 "ควรทมีนึ่จะฟนงมวลถผู้อยคกาโดยไมผ่มมีใครตอบหรชอ และคนทมีนึ่พอดมากควรจะ
นนบวผ่าชอบธรรมหรชอ โศฟทำรรบอกเปป็นนนัยวตทำโยบเปป็นคนดภีแตตพถูด ประเดป็นของเขทำกป็คสือวตทำโยบเตป็ม

ไปดข้วยลมรข้อน คนทภีพที่ ถูดมทำกเชตนนนัรนควรถถูกนนับวตทำเปป็นผถูข้ชอบธรรมหรสือ ประเดป็นของเขทำกป็คสือวตทำแมข้
โยบพถูดมทำก เขทำกป็ไมตไดข้เสนอเหตรุทภีที่จะทททำใหข้ตนัวเองเปป็นคนชอบธรรม
3 ควรทมีนึ่คกาพอดมบสาของทผ่านทกาใหผู้คนนดินึ่ง และเมชนึ่อทผ่านเยาะเยผู้ย ไมผ่ควรมมีผใผู้อ ดทกาใหผู้ทผ่านอาย
หรชอ โศฟทำรรเรธิที่มพถูดตรงมทำกยธิงที่ ขขรน เขทำกลตทำวหทำโยบวตทำโกหกเกภีที่ยวกนับควทำมไมตมผภี ธิดของตนัวเอง เขทำ
ถขงขนทำดบอกวตทำโยบเยทำะเยข้ยพระเจข้ทำโดยอข้ทำงตนัววตทำเปป็นคนชอบธรรม เขทำจขงกลตทำวหทำโยบวตทำเปป็นคน
ไรข้ยทำงอทำย
โยบ 11:4-6

เพราะทผ่านวผ่า `หลนกคกาสอนของขผู้าบรดิสบทธดิธิ์ และขผู้ากป็สะอาดในสาย

พระเนตรพระเจผู้า' โศฟทำรรเผชธิญหนข้ทำกทำรแกข้ตตทำงของโยบวตทำตนเปป็นผถูข้บรธิสรุทธธิธ 5 แตผ่ โอ ใครผ่จะใหผู้
พระเจผู้าตรนสและทรงเปดิดรดิมพระโอษฐว์ของพระองคว์ตรนสกนบทผ่าน โศฟทำรรจขงเรธิที่มคธิดเอทำเองวตทำตนรถูข้
วตทำพระเจข้ทำจะทรงตอบอยตทำงไร โศฟทำรรกลตทำวตตอไปวตทำ 6 ใครผ่จะใหผู้พระองคว์ทรงสกาแดงเคลป็ดลนบของ
สตดิปนญญาใหผู้ทผ่าน เพราะความเขผู้าใจของพระองคว์อเนกอนนนตว์ จงทราบเถดิดวผ่าพระเจผู้าทรงเรมียก
รผู้องจากทผ่านนผู้อยกวผ่าความชนนึ่วชผู้าของทผ่านพนงไดผู้รนบ เทตทำทภีที่โศฟทำรรเขข้ทำใจ หทำกพระเจข้ทำทรงสททำแดง
กทำรประเมธินของพระองครใหข้ปรทำกฏ พระองครกจป็ ะทรงเรภียกโยบวตทำเปป็นคนฉข้อโกง ตทำมทภีที่โศฟทำรร
กลตทำว พระเจข้ทำทรงถสือวตทำโยบเปป็นคนตภีสองหนข้ทำ ดนังนนัรนโศฟทำรรจงข สรรุปวตทำโยบกททำลนังไดข้รนับกทำร
พธิพทำกษทำนข้อยกวตทำทภีที่เขทำสมควรไดข้รนับจรธิงๆ เทตทำทภีที่โศฟทำรรเขข้ทำใจ โยบสมควรไดข้รนับสธิที่งทภีที่เลวรข้ทำยยธิงที่
กวตทำทภีที่เขทำไดข้ประสบมทำแลข้ว
โยบ 11:7-9

โศฟทำรรเทศนทำสนังที่ สอนโยบตตอไป ทผ่านจะหยนนึ่งรอผู้สภาพของพระเจผู้า

ไดผู้หรชอ ทผ่านหยนงนึ่ รอผู้องคว์ผ ผู้ทอ รงมหดิทธดิฤทธดิธิ์ไดผู้หมดหรชอ โศฟทำรรถทำมคททำถทำมตตทำงๆทภีที่นตทำเลสืที่อมใสกนับ
โยบ สททำหรนับคททำถทำมของเขทำเอง เขทำกป็ใหข้คททำตอบตตทำงๆทภีที่นตทำเลสืที่อมใส 8 นนนนึ่ สอ งเทผ่าฟผู้าสวรรคว์ ทผ่านจะ
ทกาอะไรไดผู้ ลนกกวผ่านรก ทผ่านจะทราบอะไรไดผู้ 9 วนดดอกป็ยาวกวผ่าโลก และกวผู้างกวผ่าทะเล โศฟทำรรพถูด
ถถูกตอนทภีที่เขทำสนังที่ สอนโยบวตทำควทำมรถูขข้ องพระเจข้ทำสถูงพอๆกนับสวรรคร ลขกกวตทำนรก ยทำวนทำนกวตทำแผตน
ดธินโลกและกวข้ทำงกวตทำทะเล ปนัญหทำกป็คสือทนัศนคตธิทภีที่คธิดวตทำตนเปป็นคนดภีซงขที่ โศฟทำรรมภี

โยบ 11:10-12

ถผู้าพระองคว์ทรงตนดออก และทรงคบมขนง และทรงเรมียกมาชบมนบมกนน

ใครจะขนดขวางพระองคว์ไดผู้ โศฟทำรรถทำมตตอไปวตทำถข้ทำพระเจข้ทำทรงตนัดสธินพระทนัยทภีที่จะปธิดฤทธธิธเดชของ
พระองครหรสือตนัดพระพรของพระองครออกเสภีย ใครจะขนัดขวทำงพระองครไดข้ เขทำพถูดถถูก แตตกยป็ กตนัววตทำ
เปป็นคนชอบธรรมเหมสือนเดธิม
11 เพราะพระองคว์ทรงทราบคนไรผู้คาผ่ เมชนึ่อพระองคว์ทรงเหป็นความชนนึ่วรผู้าย พระองคว์จะไมผ่
ทรงพดิจารณาหรชอ 12 แตผ่คนไรผู้คผ่าอยากฉลาด ถนงแมผู้วผ่ามนบษยว์เกดิดมาเหมชอนลอกลาปผ่า โศฟทำรรกลตทำว
ชนัดเจนวตทำเขทำถสือวตทำโยบเปป็นคนไรข้คตทำ เขทำเปรภียบโยบวตทำเปป็นเหมสือนลถูกลทำปตทำ – หรุนหนันและโงตเขลทำ
โยบ 11:13-14

โศฟทำรรกลตทำวคททำเทศนทำแบบอวดตนัวเองแกตโยบตตอไป ถผู้าทผ่านเตรมียม

ใจของทผ่านไวผู้ และทผ่านเหยมียดมชอของทผ่านออกไปหาพระองคว์ 14 ถผู้าความชนนึ่วชผู้าอยอใผ่ นมชอของ
ทผ่าน ทดินั้งเสมียใหผู้ไกล และอยผ่าใหผู้ความชนนึ่วรผู้ายอาศนยอยอใผ่ นเตป็นทว์ของทผ่าน คททำแนะนททำของเขทำตตอโยบกป็
คสือวตทำหทำกมภีควทำมบทำปอยถูใต นชภีวธิตของโยบ (ซขที่งเขทำบอกเปป็นนนัยวตทำมภี) โยบกป็ควรทธิรงควทำมบทำปนนัรนเสภีย
หทำกโยบยอมเขข้ทำหทำพระเจข้ทำ เขทำกป็ตข้องจนัดกทำรกนับควทำมบทำปของตนกตอน ไมตมอภี ะไรผธิดในททำงหลนัก
กทำรเกภีที่ยวกนับคททำแนะนททำนนัรน แตตกเป็ หมสือนเดธิมทภีที่โศฟทำรรแสดงออกถขงจธิตใจทภีที่เหยภียดคนอสืที่น
โยบ 11:15-16

แลผู้วแนผ่ละ ทผ่านจะเงยหนผู้าขนนั้นโดยปราศจากตกาหนดิ ทผ่านจะมนนึ่นคง

และไมผ่ตผู้องกลนว 16 เพราะทผ่านจะลชมความทบกขว์ยากของทผ่าน ทผ่านจะจดจกาไดผู้เหมชอนนกนั้าทมีนึ่ไดผู้ไหล
ผผ่านพผู้นไป หทำกโยบยอมกลนับมทำคสืนดภีกบนั พระเจข้ทำ งนัรนตทำมทภีที่โศฟทำรรกลตทำว เขทำกป็จะมนันที่ คงและไมตกลนัว
อภีกตตอไป เมสือที่ นนัรนเขทำกป็จะไมตเผชธิญกนับควทำมยทำกลททำบทำกทภีที่เขทำเผชธิญอยถูตต อนนภีร
โยบ 11:17-20

หทำกโยบแคตยอมคสืนดภีกบนั พระเจข้ทำ ทรุกอยตทำงกป็จะเรภียบรข้อย แลผู้วชมีวตดิ

ของทผ่านจะสบ กใสยดินึ่งกวผ่าเวลาเทมีนึ่ยงวนน ทผ่านจะสผ่องแสงเหมชอนเวลาเชผู้า 18 และทผ่านจะรอผู้สนกมนนึ่นคง
เพราะมมีความหวนง เออ ทผ่านจะตรวจตราดอ และนอนพนกอยผ่างปลอดภนย 19 ทผ่านจะนอนลง และ
ไมผ่มมีใครทกาใหผู้ทผ่านกลนว เออ คนเปป็นอนนมากจะมาวอนขอความชผ่วยเหลชอจากทผ่าน ตทำมทภีที่โศฟทำรร
กลตทำว หทำกโยบรนับสทำรภทำพควทำมบทำปของตนและหนันเสภียจทำกมนัน ทรุกอยตทำงกป็จะเรภียบรข้อย ปนัญหทำอยถูต
ทภีโที่ ยบ ทภีเที่ ขทำตข้องทททำกป็แคตหนันเสภียจทำกควทำมบทำปของเขทำ – ตทำมทภีที่โศฟทำรรกลตทำว

พรข้อมกนันนนัรนโศฟทำรรเสรธิมคททำพถูดทธิรงทข้ทำย 20 แตผ่ตาของคนชนนึ่วรผู้ายจะมชดมนว เขาจะหลมีกเลมีนึ่ยง
หลบหนมีไมผ่ไดผู้ และความหวนงของเขาจะเหมชอนความตายนนนึ่นเอง" คนชนัวที่ มภีแตตจะเผชธิญกทำร
พธิพทำกษทำ นภีบที่ อกเปป็นนนัยวตทำนภีที่เปป็นปนัญหทำของโยบ คททำเทศนทำทภีที่ยกตนัววตทำดภีของโศฟทำรรทภีที่กลตทำวแกตโยบ
จขงจบลงเพภียงเทตทำนภีร
*****
ภนำพรวมของโยบ 12: ในบทนทโขึ้ ยบตอบกลนับคสาเทศนาททนึ่ยกตนัวเองวมาดทของโศฟารร์ ขผู้อโตผู้
แยผู้งของเขากป็คสือวมา เขาตระหนนักดทถนงคสาพถูดททนึ่ซสขึ้าซากของ ‘เพสือนึ่ นๆ’ ของเขา จากนนันขึ้ เขากป็เรวินึ่มกลมาว
‘คสาเทศนา’ ของเขาเองบผู้างเกทนึ่ยวกนับฤทธวิธเดชของพระเจผู้า
โยบ 12:1-3

แลผู้วโยบตอบวผ่า 2 "ไมผ่ตผู้องสงสนยเลยทมีนึ่ทผ่านทนนั้งหลายเปป็นเสมียงของ

ประชาชน และสตดิปนญญาจะตายไปพรผู้อมกนบทผ่าน พรข้อมกนับกทำรประชดประชนันอยถูใต นทภี โยบถอน
หทำยใจวตทำ ‘เพสือที่ นๆ’ ของเขทำพถูดแทนผถูข้คนและสตธิปนัญญทำกป็อทำศนัยอยถูใต นตนัวพวกเขทำ เมสือที่ พวกเขทำตทำย
สตธิปนัญญทำกป็จะตทำยไปดข้วย 3 แตผ่ขผู้ากป็มมีความเขผู้าใจอยผ่างกนบทผ่าน ขผู้าไมผ่ดผู้อยกวผ่าทผ่าน เออ เรชนึ่องอยผ่าง
นมีในั้ ครจะไมผ่ทราบ ควทำมโกรธของโยบนนัรนชนัดเจน เขทำไมตไดข้ดข้อยกวตทำ ‘เพสืที่อนๆ’ ของเขทำทภีที่ยกตนัววตทำ
เปป็นคนดภีเลย เขทำเขข้ทำใจประเดป็นตตทำงๆของชภีวตธิ ใครไมตรคถูข้ ททำพถูดทภีเที่ ปป็นจรธิงตตทำงๆและคททำพถูดซทรทำๆทภีที่
เพสือที่ นๆของเขทำไดข้กลตทำวออกมทำ
โยบ 12:4-5

ขผู้าเปป็นเหมชอนผอผู้ทมีนึ่ใหผู้เพชนึ่อนบผู้านหนวเราะเยาะ ผอรผู้ ผู้องทอลพระเจผู้าและ

พระองคว์ทรงตอบ คนดมีรอบคอบอนนชอบธรรมเปป็นทมีนึ่ใหผู้เขาหนวเราะเยาะ โยบ (ดข้วยควทำมเดสือดดทำล
ทภีที่ชดนั เจน) ประกทำศวตทำตนไดข้รข้องทถูลตตอพระเจข้ทำและพระเจข้ทำไดข้ทรงตอบเขทำแลข้ว กระนนัรนเขทำกป็ถถูก
เยทำะเยข้ยและถถูกหนัวเรทำะเยทำะ
5 ในความคดิดของผอผู้ทมีนึ่อยออผ่ ยผ่างสบาย ผอมผู้ มีเทผู้าพรผู้อมทมีนึ่จะพลาดเหมชอนตะเกมียงทมีนึ่ถ อกสบ
ประมาท โยบจขงเปรภียบตนัวเองวตทำเปป็นเหมสือนกนับคนๆหนขที่งทภีที่กทำท ลนังจะเดสือดรข้อนแตตกถป็ ถูกดถูหมธิที่นโดย
คนเหลตทำนนัรนทภีที่อยถูรต อบตนัวเขทำซขที่งอยถูอต ยตทำงสรุขสบทำย (นนันที่ คสือ ในควทำมเจรธิญรรุตงเรสือง)

โยบ 12:6-8

เตป็นทว์ของโจรกป็มนนึ่งคนนึ่ง และบบคคลทมีนึ่ยวนนึ่ เยผู้าพระเจผู้ากป็มนนึ่นคง พระเจผู้า

ทรงนกาของมากมายมาสอผ่มชอของเขา โยบชภีรใหข้เหป็นถขงควทำมผธิดพลทำดของหลนักเหตรุผลของพวกคนทภีที่
วธิจทำรณรเขทำ แมข้แตตพวกโจรและคนเหลตทำนนัรนทภีที่ยวนั ที่ ยรุพระเจข้ทำกป็มนักเจรธิญขขรน 7 แตผ่ขอถามสนตวว์
เดมียรนจฉาน และมนนจะสอนทผ่าน ถามนกในอากาศดอ และมนนจะบอกทผ่าน 8 หรชอพอดกนบแผผ่นดดิน
โลก และมนนจะสอนทผ่าน และปลาทะเลจะประกาศแกผ่ทผ่าน กระทนังที่ สธิที่งทรงสรข้ทำงเองกป็รถูข้เรสือที่ งนภีร
ควทำมหมทำยกป็คอสื วตทำนภีที่เปป็นควทำมรถูทข้ นัวที่ ไป แมข้แตตผคถูข้ นทภีที่ชนัวที่ รข้ทำยกป็ยนังเจรธิญขขรน ดนังนนัรนหลนักเหตรุผลของ
เพสือที่ นๆทภีวที่ ธิจทำรณรเขทำกป็เตป็มไปดข้วยชตองโหวต
โยบ 12:9-11

ในบรรดาสดินึ่งเหลผ่านมีนั้มมีสดินึ่งใดทมีนึ่ไมผ่ทราบวผ่าพระหนตถว์ของพระเยโฮ

วาหว์ทรงกระทกาใหผู้เปป็นไปอยผ่างนนนั้น ใครไมตรถูข้วทำต พระเจข้ทำไดข้ทรงสรข้ทำงสรรพสธิที่งทนัรงปวง 10 จดิตใจของ
สดิงนึ่ ทมีนึ่มมีชมีวดิตทบกอยผ่างอยอผ่ในพระหนตถว์ของพระองคว์ ทนนั้งลมหายใจของมนบษยว์ทนนั้งปวง ชภีวธิตและลม
หทำยใจของสรรพสธิที่งทนัรงปวงอยถูใต นพระหนัตถรของพระเจข้ทำ ดข้วยเหตรุนร ภี 11 หอทดลองถผู้อยคกามดิใชผ่หรชอ
และเพดานปากชดิมรสอาหารมดิใชผ่หรชอ ในสธิที่งทรงสรข้ทำงทนัรงปวงของพระเจข้ทำ หถูยอต มวธิเครทำะหรถข้อยคททำ
และหลนักเหตรุผลทภีที่มนันไดข้ยธินเหมสือนกนับทภีที่ปทำกชธิมรสอทำหทำร กลตทำวอภีกนนัยหนขที่ง โยบชภีรใหข้เหป็นวตทำจธิตใจ
ทภีที่เปธิดรนับจะพธิจทำรณทำสธิที่งทภีมที่ นันไดข้ยนธิ และเหป็น จทำกนนัรนเรทำกป็จะไดข้กทำรตนัดสธินทภีที่ถถูกตข้อง
โยบ 12:12-15

บนัดนภีรโยบเรธิที่มคททำเทศนทำยทำวเกภีที่ยวกนับฤทธธิธเดชและสตธิปนัญญทำของ

พระเจข้ทำ สตดิปนญญาอยอผ่กบน คนมมีอายบมาก และอายบยนช ยาวทกาใหผู้เกดิดความเขผู้าใจ 13 สตดิปนญญาและ
ฤทธานบภาพอยอผ่กบน พระเจผู้า พระองคว์ทรงมมีคกาแนะนกาและความเขผู้าใจ บรธิบททภีที่ตทำมมทำนนัรนจะเปธิด
เผยอยตทำงชนัดเจนวตทำคนมทอายสุมากในทภีที่นร คภี สือพระเจข้ทำ ควทำมเขข้ทำใจแบบงตทำยๆกวตทำกป็คสือวตทำคนเหลตทำนนัรนทภีที่
สถูงวนัยยตอมมภีสตธิปนัญญทำและควทำมเขข้ทำใจมทำกกวตทำ อยตทำงไรกป็ตทำม ดนังทภีบที่ รธิบทนภีรจะแสดงใหข้เหป็นโยบกททำ
ลนังหมทำยถขงพระเจข้ทำ แมข้เพสือที่ นๆทภีที่ชอบวธิจทำรณรของเขทำไดข้กลตทำววตทำตนมภีปนัญญทำ ประเดป็นของโยบกป็คสือ
วตทำปนัญญทำทภีที่แทข้จรธิงยตอมมทำจทำกพระเจข้ทำ
ฤทธธิธเดชใหญตยธิงที่ กป็มอภี ยถูกต บนั พระเจข้ทำดข้วย 14 ดอเถดิด พระองคว์ทรงพนงทลายลงและไมผ่มมีผผู้ใอ ด
สรผู้างใหมผ่ไดผู้ พระองคว์ทรงกนกขนงมนบษยว์คนหนนนึ่งไวผู้และไมผ่มมีผผู้ใอ ดเปดิดไดผู้ 15 ดอเถดิด พระองคว์ทรงยนด

นกนั้าไวผู้และมนนกป็แหผู้งไป ดนงนนนั้นพระองคว์ทรงสผ่งมนนออกไปและมนนกป็ทผ่วมแผผ่นดดิน พระเจข้ทำทรงมภีฤทธธิธ
เดชทภีจที่ ะทททำลทำยและกตอควทำมหทำยนะไดข้
โยบ 12:16-20

พระกกาลนงและพระสตดิปนญญาอยอผ่กบน พระองคว์ ผอผู้ถอกลวงทนนั้งผอผู้ลวง

เปป็นของพระองคว์ พละกททำลนังและสตธิปนัญญทำทนัรงสธิรนกป็อยถูกต บนั พระเจข้ทำ ทรุกสธิที่งเปป็นของพระองคร แมข้แตต
พวกคนทภีถที่ ถูกหลอกลวงและพวกคนทภีที่หลอกลวง นภีที่บอกเปป็นนนัยถขงควทำมเหป็นของโยบทภีที่มภีตตอ
‘เพสืที่อนๆ’ ของเขทำ เทตทำทภีที่โยบเขข้ทำใจ พวกเขทำเปป็นคนทภีที่ถถูกหลอกลวงและเปป็นผถูข้หลอกลวง
17 พระองคว์ทรงนกาทมีนึ่ปรนกษาตนวลผ่อนจผู้อนไป และพระองคว์ทรงกระทกาผอผู้พดิพากษาใหผู้เปป็น
คนโงผ่ 18 พระองคว์ทรงแกผู้พนนธนาการของกษนตรดิยว์ และทรงผอกมนดเอวของกษนตรดิยเว์ หลผ่านนนั้นดผู้วยผผู้า
คาดเอว 19 พระองคว์ทรงนกาเจผู้าชายตนวลผ่อนจผู้อนไป และทรงควกนึ่าผอผู้มมีกกาลนงเสมีย 20 พระองคว์ทรงเอา
คกาพอดไปเสมียจากผอผู้ทมีนึ่เขาวางใจ และทรงนกาการพดินดิจพดิจารณาไปเสมียจากพวกผอมผู้ มีอายบ พระเจข้ทำทรง
ครอบครองสธิที่งทนัรงปวง พระองครทรงควทที่ทำสธิทธธิอททำนทำจของมนรุษยร พระองครทรงบงกทำรพวกผถูข้มภี
อททำนทำจของมนรุษยร พระองครทรงทททำลทำยสธิที่งทภีที่มนรุษยรเรภียกวตทำเปป็นสตธิปนัญญทำและควทำมเฉลภียวฉลทำด
โยบ 12:21-25

พระองคว์ทรงเทความเหยมียดหยามบนเจผู้านาย และทรงกระทกาใหผู้ผผู้อ

ทมีนึ่แขป็งแรงอผ่อนกกาลนง 22 พระองคว์ทรงเปดิดสดินึ่งทมีนึ่ลนกออกมาจากความมชด และทรงนกาเงามนจจบราชมา
สอคผ่ วามสวผ่าง พระเจข้ทำทรงเปป็นผถูข้ทภีที่เยทำะเยข้ยบรรดทำคนทภีมที่ ภีตททำแหนตงสถูงๆและผถูข้มภีกทำท ลนังมทำกของสนังคม
มนรุษยร พระองครทรงทรทำบสธิที่งเรข้นลนับทนัรงปวง
23 พระองคว์ทรงกระทกาประชาชาตดิใหผู้ใหญผ่โต และทรงทกาลายเสมีย พระองคว์ทรงขยาย
บรรดาประชาชาตดิ และทรงนกาเขาทนนั้งหลายใหผู้แคบลงอมีก พระเจข้ทำทรงทททำใหข้ประชทำชทำตธิตตทำงๆเจรธิญ
ขขรนและจทำกนนัรนกป็ทรงสทำมทำรถทททำใหข้พวกเขทำเลป็กลงไดข้เชตนกนัน
24 พระองคว์ทรงนกาความเขผู้าใจไปเสมียจากหนวหนผู้าชาวโลก และทรงกระทกาใหผู้เขาพเนจร
ไปในถดินึ่นทบรกนนดารซนงนึ่ ไมผ่มมีหนทาง 25 เขาทนนั้งหลายคลกาอยอใผ่ นความมชดปราศจากความสวผ่าง และ
พระองคว์ทรงทกาใหผู้เขาโซเซอยผ่างคนเมา" พระเจข้ทำทรงสทำมทำรถทททำใหข้คนเหลตทำนนัรนทภีมที่ ภีตททำแหนตงสถูงๆ

ตกตทที่ทำลงไดข้ โยบอทำจกททำลนังบอกเปป็นนนัยวตทำนภีที่คสือสถทำนกทำรณรทภีที่เขทำเผชธิญอยถูต แมข้เขทำเคยเปป็นคนใหญตโต
พระเจข้ทำกป็ทรงทททำใหข้เขทำตกตทที่ทำลงดข้วยเหตรุผลทภีที่ไมตประจนักษร
*****
ภนำพรวมของโยบ 13: โยบใหผู้คสาตอบของตนแกมเพสือนึ่ นชอบตวิททนึ่ยกตนัววมาดทของเขาทนัขึ้งสาม
คนตมอไป เขาเรวินึ่มใชผู้สสานวนโวหารมากขนขึ้นขณะททนึ่เขาประณามเพสืนึ่อนๆททนึ่อวดเบมงของเขา จากนนัขึ้นกป็
รผู้องขอความชมวยเหลสือตมอพระเจผู้า
โยบ 13:1-5

"ดอเถดิด ตาของขผู้าไดผู้เหป็นสดินึ่งทนนั้งหมดนมีนั้แลผู้ว หอของขผู้าไดผู้ยดินและ

เขผู้าใจเรชนึ่องนมีนั้แลผู้ว เมสืที่อใครต ครวญเกภีที่ยวกนับคททำพถูดซทรทำซทำกอนันนตทำเลสืที่อมใสและคททำวธิจทำรณรของเพสืที่อนๆ
ของเขทำ โยบกป็สวนกลนับไปและบอกพวกเขทำวตทำเขทำทรทำบดภีถขงคททำพถูดยกตนัวทภีที่ซร ททำซทำกของพวกเขทำ
2 อะไรทมีนึ่ทผ่านทนนั้งหลายรอผู้ ขผู้ากป็รผู้ดอ ผู้วย ขผู้าไมผ่ดผู้อยกวผ่าทผ่าน เขทำรถูข้เหมสือนกนับทภีที่พวกเขทำรถูข้ เขทำไมตไดข้ดข้อย
กวตทำพวกเขทำในเรสืที่องกทำรแยกแยะผธิดชอบชนัวที่ ดภีเลย
3 แตผ่ขผู้าจะใครผ่ทอลตผ่อองคว์ผผู้ทอ รงมหดิทธดิฤทธดิธิ์ และปรารถนาจะสอคผู้ ดมีของขผู้ากนบพระเจผู้า ควทำม
หมทำยกป็คสือวตทำ “อยตทำงไรกป็ตทำม ขข้ทำจะทถูลตตอองครผถูข้ทรงมหธิทธธิฤทธธิธและปภีตธิยธินดภีในกทำรใชข้เหตรุผลกนับ
พระเจข้ทำ” คททำตอบกลนับของโยบกป็คอสื วตทำเขทำจะนททำควทำมทรุกขรยทำกของตนทถูลตตอพระเจข้ทำและไมตใชตตตอ
พวกเขทำ
4 สผ่วนทผ่าน ทผ่านฉาบเสมียดผู้วยการมบสา ทผ่านทนนั้งปวงเปป็นแพทยว์ทมีนึ่ใชผู้ไมผ่ไดผู้ โยบไมต
ประดธิดประดอยคททำพถูดแลข้ว เขทำกลตทำวหทำพวกเพสือที่ นๆของเขทำวตทำเปป็นคนทภีที่ประดธิษฐรคททำมรุสทำ พวกเขทำ
เปป็นหมอกททำมะลอ
5 โอ ทผ่านนผ่าจะนดินึ่งเสมีย และความนดินึ่งนนนั้นจะเปป็นสตดิปนญญาของทผ่าน หทำกพวกเขทำหรุบปทำก
ของตนเสภีย พวกเขทำกป็จะกลทำยเปป็นคนมภีปญ
นั ญทำ ควทำมคธิดตรงนภีรสอดคลข้องกนับของสรุภทำษธิต 17:28
“ถขงคนโงตหทำกนธิที่งเสภียกป็นบนั วตทำเปป็นคนฉลทำด คนทภีที่หรุบรธิมฝภีปทำกของเขทำกป็นนับวตทำเปป็นคนมภีควทำมเขข้ทำใจ”

โยบ 13:6-9

บนดนมีนั้ขอฟนงการหาเหตบผลของขผู้า และขอฟนงคกาวดิงวอนแหผ่งรดิม

ฝมีปากของขผู้า โยบมภีอะไรจะกลตทำวตตอพวกคนทภีวที่ ธิจทำรณรเขทำตตอไปอภีก 7 ทผ่านทนนั้งหลายจะพอดชนนึ่วรผู้าย
เพชนึ่อพระเจผู้าหรชอ และพอดลวงเพชนึ่อพระองคว์หรชอ นภีที่พวกเขทำบนังอทำจกลตทำวแทนพระเจข้ทำงนัรนหรสือ หทำก
เปป็นเชตนนนัรนจรธิง พวกเขทำกป็เปป็นคนชนัวที่ และเตป็มไปดข้วยกทำรหลอกลวง
8 ทผ่านทนนั้งหลายจะแสดงความลกาเอมียงเขผู้าขผู้างพระองคว์หรชอ ทผ่านจะวผ่าความฝผ่ายพระเจผู้า
หรชอ ควทำมหมทำยกป็คสือวตทำ “พวกทตทำนจะอข้ทำงพระพนักตรรของพระองครหรสือ (นนันที่ คสือ อข้ทำงวตทำพถูดแทน
พระองครหรสือ) พวกทตทำนจะโตข้แยข้งแทนพระองครหรสือ จทำกนนัรนโยบกป็ถทำมวตทำ 9 เมชนึ่อพระองคว์ทรงคผู้น
ทผ่านพบ จะดมีแกผ่ทผ่านไหม หรชอทผ่านจะเยาะเยผู้ยพระองคว์ไดผู้อยผ่างผอผู้หนนนึ่งผอใผู้ ดเยาะเยผู้ยมนบษยว์หรชอ เทตทำ
ทภีโที่ ยบเขข้ทำใจ คงจะดภีหทำกพระเจข้ทำจะทรงตรวจสอบเพสืที่อนๆของเขทำนภีร พวกเขทำซขที่งดถูเหมสือนเยทำะเยข้ย
โยบ พวกเขทำจะเยทำะเยข้ยพระเจข้ทำดข้วยหรสือ โยบจขงเอตยคททำเตสือนหนขงที่ แกตพวกเขทำ พวกเขทำกททำลนังตนัรงตนัว
เปป็นผถูข้พพธิ ทำกษทำในเมสืที่อมภีแตตพระเจข้ทำเทตทำนนัรนทภีที่มภีสธิทธธิทททำเชตนนนัรนไดข้
โยบ 13:10-12

พระองคว์จะทรงตกาหนดิทผ่านทนนั้งหลายแนผ่ ถผู้าทผ่านแสดงความลกาเอมียง

อยผ่างลนบๆ 11 ความโอผ่อผ่าตระการของพระองคว์จะไมผ่กระทกาใหผู้ทผ่านครผู้ามกลนว และความครนนึ่นครผู้าม
ตผ่อพระองคว์จะไมผ่ตกเหนชอทผ่านหรชอ โยบเตสือนวตทำหทำกพวกเขทำฉข้อฉลอยถูอต ยตทำงลนับๆ (โดยเลสือกหนข้ทำ
ในกทำรพธิพทำกษทำ) พระเจข้ทำกป็จะทรงพธิพทำกษทำพวกเขทำ เขทำเตสือนวตทำพวกเขทำจขงควรเกรงกลนัวพระเจข้ทำ
12 ความระลนกถนงทนนั้งหลายของทผ่านเปป็นเหมชอนอยผ่างขมีนั้เถผู้า รผ่างกายของทผ่านเปป็นแตผ่กายดดิน
โยบไมตประดธิดประดอยคททำพถูดอภีกเหมสือนเดธิม เขทำบอกพวกคนทภีที่วจธิ ทำรณรเขทำวตทำควทำมทรงจททำเกภีที่ยวกนับ
พวกเขทำเปป็นเหมสือนของขภีรเถข้ทำหรสือศพคนตทำย นนันที่ คสือควทำมคธิดเกภีที่ยวกนับพวกเพสืที่อนแตตปทำกของเขทำนภีร
ไมตมคภี ตทำอนันใดเลยและเหมป็นเนตทำแกตโยบ
โยบ 13:13-14

เพรทำะรถูข้วทำต พวกคนรถูจข้ นักของเขทำจะตอกกลนับใสต เขทำ โยบจขงกลตทำวตตอ

ไปวตทำ ขอนดินึ่งเถอะ และขผู้าจะพอด และอะไรจะเกดิดแกผ่ขผู้า กป็ขอใหผู้เกดิดเถดิด เขทำสอดเขข้ทำมทำวตทำ “ขอใหข้ขข้ทำ
ไดข้กลตทำวตตอไปและอะไรจะเกธิดกป็ใหข้เกธิดเถธิด” 14 ทกาไมนผ่ะหรชอ ขผู้าจะงนบเนชนั้อของขผู้าไวผู้ และเสมีนึ่ยง

ชมีวดิตของขผู้า นภีที่เทตทำกนับโยบถทำมวตทำ “ทททำไมขข้ทำกนัดรธิมฝภีปทำกของตนเพสืที่อทภีที่จะไมตพถูดออกไป หรสือทททำไม
ชภีวธิตขข้ทำถขงตกอยถูใต นอนันตรทำย”
โยบ 13:15-16

พรข้อมกนันนนัรนโยบประกทำศวตทำ ถนงแมผู้พระองคว์ทรงประหารขผู้าเสมีย

ขผู้ากป็จะยนงวางใจในพระองคว์ แตผ่ขาผู้ จะยนงยชนยนนทางทนนั้งหลายของขผู้าจกาเพาะพระพนกตรว์พระองคว์
โยบไดข้ทนทรุกขรอยตทำงหนนัก กระนนัรนแมข้หทำกพระเจข้ทำทรงหมทำยทภีที่จะฆตทำเขทำเสภีย เขทำกป็จะวทำงใจ
พระองคร นอกจทำกนภีร แมข้หทำกพระเจข้ทำทรงเลสือกทภีที่จะสนังหทำรเขทำเสภีย โยบกป็ตร งนั ใจทภีจที่ ะคงควทำมบรธิสรุทธธิธ
ของตนไวข้ตตอพระพนักตรรพระเจข้ทำ ชตทำงเปป็นคททำพยทำนทภียที่ ธิงที่ ใหญตจรธิงๆ แมข้หทำกควทำมตทำยมทำเยสือนเขทำ โย
บกป็จะวทำงใจพระเจข้ทำไมตวทำต จะเกธิดอะไรขขรนกป็ตทำม!
16 พระองคว์จะทรงเปป็นความรอดของขผู้าดผู้วย เพราะคนหนผู้าซชนึ่อใจคดจะไมผ่ไดผู้เขผู้ามาตผ่อ
เบชอนั้ งพระพนกตรว์พระองคว์ แมข้ในควทำมทรุกขรใจ โยบกป็ประกทำศวตทำพระเจข้ทำทรงเปป็นควทำมรอดของเขทำ
ยธิงที่ กวตทำนนัรนพระเจข้ทำกป็ไมตทรงชตวยพวกคนหนข้ทำซสืที่อใจคดใหข้รอด ดนังนนัรนโยบจขงไมตใชตคนหนข้ทำซสืที่อใจ
คด! เขทำรถูวข้ ทำต ผถูข้ใดทรงเปป็นพระผถูข้ชตวยใหข้รอดของเขทำ ไมตมภีคททำถทำมเกภีที่ยวกนับเรสืที่องนภีรเลย นภีที่บอกเปป็นนนัย
ถขงคททำพยทำนของโยบเรสืที่องควทำมรอดโดยควทำมเชสืที่อ พระรทำชบนัญญนัตธิของโมเสสยนังไมตไดข้ถถูกประททำน
ใหข้ในขณะนนัรน โยบไดข้แตตวทำงใจพระเจข้ทำสททำหรนับควทำมรอดของตนและเขทำกป็ทททำเชตนนนัรน
โยบ 13:17-19

โยบสนังที่ พวกคนทภีที่กลตทำวหทำเขทำใหข้ตร นังใจฟนัง ขอฟนงถผู้อยคกาของขผู้า

อยผ่างระมนดระวนง และใหผู้คกากลผ่าวของขผู้าอยอใผ่ นหอของทผ่าน 18 ดอเถดิด ขผู้าเตรมียมคดมีของขผู้าแลผู้ว ขผู้า
ทราบวผ่า จะปรากฏวผ่าขผู้าบรดิสบทธดิธิ์ โยบไดข้นททำเสนอคดภีของตนตตอพระพนักตรรพระเจข้ทำแลข้ว เขทำรถูข้วทำต
พระเจข้ทำจะทรงนนับวตทำเขทำเปป็นคนชอบธรรม นภีที่บอกเปป็นนนัยถขงกทำรวทำงใจของโยบในพระเจข้ทำ แมข้เขทำ
ปฏธิเสธวตทำตนเปป็นคนชนัวที่ เหลสือเกธิน (เหมสือนทภีพที่ วกผถูข้กลตทำวหทำเขทำอข้ทำง) เขทำกป็รวถูข้ ทำต กทำรทททำใหข้เขทำเปป็นคน
ชอบธรรมนนัรนเปป็นมทำจทำกพระเจข้ทำเทตทำนนัรน นภีบที่ อกเปป็นนนัยถขงทรรศนะของเขทำเรสืที่องกทำรถถูกนนับวตทำเปป็น
คนชอบธรรมโดยควทำมเชสืที่อ ทภีที่เขทำทททำไดข้กคป็ สือวทำงใจพระเจข้ทำ ในกทำรทททำเชตนนนัรนเขทำกป็ใหข้กทำรวตทำเขทำจะ
ถถูกนนับวตทำเปป็นผถูข้ชอบธรรม แมข้โยบอทำจไมตมภีควทำมเขข้ทำใจเรสือที่ งกทำรถถูกนนับวตทำเปป็นคนชอบธรรมชนัวที่ นธิ

รนันดรร (หรสือควทำมชอบธรรมทภีที่ถถูกนนับเอทำ) เขทำกป็หมทำยพขงที่ พระเจข้ทำทภีที่จะนนับวตทำเขทำเปป็นคนชอบธรรม
ในวธิกฤตธิทภีที่เขทำเผชธิญอยถูนต ร ภี
พรข้อมกนันนนัรนเขทำสรรุปวตทำ 19 ใครนะจะสอผู้คดมีกบน ขผู้า เพราะบนดนมีนั้ ถผู้าขผู้านดินึ่งเสมีย ขผู้ากป็จะตาย
ไมตมภีใครอสืนที่ จะแกข้ตตทำงแทนเขทำ ดนังนนัรนเขทำจะแกข้ตตทำงใหข้ตนัวเอง หทำกเขทำทททำนข้อยกวตทำนนัรน เขทำกป็จะตทำย
โยบ 13:20-22

`ขอทรงประสาทสองสดินึ่งแกผ่ขผู้าพระองคว์ และขผู้าพระองคว์จะไมผ่ซผ่อน

ตนวจากพระพนกตรว์พระองคว์ โยบจขงอรุทธรณรตตอพระเจข้ทำโดยตรงใหข้กระทททำสองสธิที่งเพสืที่อเขทำ จทำกนนัรน
โยบกป็จะสทำมทำรถยสืนอยถูโต ดยไมตละอทำยตตอพระพนักตรรพระเจข้ทำ
21 ขอทรงหดพระหนตถว์ใหผู้ไกลจากขผู้าพระองคว์ และขออยผ่าใหผู้ความครนนึ่นครผู้ามพระองคว์
ทกาใหผู้ขผู้าพระองคว์ครผู้ามกลนว คททำขอแรกของโยบคสือ ทภีพที่ ระเจข้ทำจะทรงเอทำพระหนัตถรแหตงกทำรพธิพทำกษทำ
ของพระองครและควทำมสยดสยองแหตงกทำรตภีสอนในขณะนนัรนของพระองครไปจทำกเขทำ กลตทำวสนัรนๆ
คสือ โยบขอรข้องพระเจข้ทำใหข้เอทำควทำมทรุกขรโศกทภีที่เขทำเผชธิญไปเสภีย
22 ขอพระองคว์ทรงเรมียกเถดิด แลผู้วขผู้าพระองคว์จะทอลตอบ หรชอขอใหผู้ขผู้าพระองคว์ทอล และ
ขอพระองคว์ทรงตอบแกผ่ขผู้าพระองคว์ ประกทำรทภีที่สอง โยบขอพระเจข้ทำใหข้ทรงเรภียกตนัวเขทำไปฟนังขข้อ
กลตทำวหทำใดกป็ตทำมทภีที่พระเจข้ทำทรงมภีตตอเขทำ หทำกมภีเหตรุใหข้พระเจข้ทำทรงตภีสอน โยบกป็ขอพระเจข้ทำใหข้ทรง
แจข้งเหตรุดนังกลตทำวใหข้เขทำทรทำบเพสืที่อทภีที่เขทำจะตอบขข้อกลตทำวหทำเหลตทำนนัรนไดข้ สรรุปกป็คสือ โยบขอกทำรฟนัง
ควทำมตตอพระเจข้ทำ
โยบ 13:23-25

บรรดาความชนวนึ่ ชผู้าและความบาปผดิดของขผู้าพระองคว์มมีเทผ่าใด ขอ

ทรงโปรดใหผู้ขผู้าพระองคว์ทราบถนงการละเมดิดและบาปของขผู้าพระองคว์ วลภีแรกไมตใชตคททำถทำมทภีที่ไมต
ตข้องกทำรคททำตอบซขที่งบอกเปป็นนนัยวตทำโยบรถูวข้ ทำต ตนมภีควทำมบทำปมทำกมทำย แตตมนนั เปป็นคททำรข้องขอทภีจที่ ะไดข้ยธิน
ขข้อกลตทำวหทำเหลตทำนนัรนทภีที่ (โยบคธิดวตทำ) พระเจข้ทำทรงมภีตตอเขทำ โยบอยทำกรถูข้วทำต ทททำไมพระเจข้ทำถขงกททำลนังเลตน
งทำนเขทำอยถูต (แนตนอนวตทำ ณ ขณะนภีรโยบไมตรวถูข้ ทำต พระเจข้ทำแคตกทำท ลนังทรงอนรุญทำตใหข้เขทำถถูกทดสอบเพสืที่อ
แสดงใหข้ซทำตทำนเหป็นอรุปนธิสนัยของชทำยคนหนขงที่ ทภีที่ดททำเนธินตทำมแบบพระเจข้ทำ)

24 ทกาไมพระองคว์ทรงเมดินพระพนกตรว์เสมีย และทรงนนบวผ่าขผู้าพระองคว์เปป็นศนตรอ ของ
พระองคว์ โยบวธิงวอนพระเจข้ทำตตอไป เขทำถทำมวตทำทททำไมพระเจข้ทำทรงซตอนพระพนักตรรของพระองครเสภีย
จทำกเขทำหรสือทรงถสือวตทำเขทำเปป็นศนัตรถู
25 พระองคว์จะทรงใหผู้ใบไมผู้ทมีนึ่ถอกลมพนดหนกเสมียหรชอ และจะทรงไลผ่ตดิดตามฟางแหผู้งหรชอ
โยบเปรภียบสภทำพทภีที่อตอนแอของตนวตทำเปป็นเหมสือนกนับใบไมข้ใบหนขที่งในฤดถูใบไมข้รตวงหรสือตอขข้ทำวทภีที่
แหข้งผทำก เขทำจขงถทำมวตทำพระเจข้ทำจะทรงขยภีรใบไมข้ใบหนขที่งทภีที่ถถูกลมพนัดอยตทำงไรข้ควทำมปรทำนภีหรสือ พระเจข้ทำ
จะทรงเผทำเขทำเหมสือนตอขข้ทำวแหข้งแหตงทรุตงนทำหรสือ โยบกททำลนังเสนอคดภีของตนตตอพระพนักตรรพระเจข้ทำ
พระเจข้ทำจะทรงปฏธิบตนั ธิอยตทำงไรข้ควทำมปรทำนภีหรสือ
โยบ 13:26-28

เพราะพระองคว์ทรงจารนกสดินึ่งขมขชนนึ่ ตผ่อสอผู้ขผู้าพระองคว์ และทรง

กระทกาใหผู้ขาผู้ พระองคว์รบน โทษความชนนึ่วชผู้าทมีนึ่ขผู้าพระองคว์กระทกาเมชนึ่อยนงรบผ่นๆอยอผ่ โยบกลตทำวถขงควทำม
ทรุกขรอนนั ขมขสืที่นทภีเที่ ขทำสถูข้ทนอยถูต เขทำบอกเปป็นนนัยวตทำบทำงทภีพระเจข้ทำอทำจกททำลนังพธิพทำกษทำเขทำเพรทำะควทำม
บทำปตตทำงๆในวนัยหนรุตมของเขทำ
27 พระองคว์ทรงเอาเทผู้าของขผู้าพระองคว์ใสผ่ขอชนึ่ ไวผู้ และทรงเฝผู้าดอทางทนนั้งสดินั้นของขผู้าพระองคว์
พระองคว์ทรงจารนกเครชนึ่องหมายไวผู้บนฝผ่าเทผู้าของขผู้าพระองคว์ เขทำเปรภียบตนัวเองวตทำเหมสือนกททำลนังถถูก
ใสต ขอสืที่ ไวข้เพสือที่ เปป็นกทำรพธิพทำกษทำสททำหรนับควทำมบทำปทภีที่ไมตระบรุชนัด โยบรข้องทรุกขรวทำต พระเจข้ทำทรงเหป็น
ทรุกหนทรุกแหตงทภีที่เขทำไปและทรงหมทำยเหตรุกระทนังที่ รอยเทข้ทำของเขทำ โยบแนตใจวตทำตนกททำลนังถถูกพระเจข้ทำ
พธิพทำกษทำและรนับรถูข้วทำต พระเจข้ทำทรงทรทำบทรุกยตทำงกข้ทำวของเขทำ
28 มนบษยว์กป็ทรบดโทรมไปเหมชอนของเนผ่า เหมชอนเครชนึ่องแตผ่งกายทมีนึ่ตนวมอดกดิน '" โยบจขง
อรุทธรณรตตอพระเจข้ทำวตทำเขทำกททำลนังเหภีที่ยวแหข้งไป ชภีวธิตของเขทำกททำลนังละลทำยไป
*****
ภนำพรวมของโยบ 14: โยบกลมาวคสาตอบของตนตมอไป ในบทนทขึ้คสากลมาวของเขามสุงม ตรงตมอ
พระเจผู้าทนัขึ้งหมด

โยบ 14:1-2

"`มนบษยว์ทมีนึ่เกดิดมาโดยผอผู้หญดิงกป็อยอผ่แตผ่นผู้อยวนน และเตป็มไปดผู้วยความ

ยบงผ่ ยากใจ โยบเอตยคททำอรุปมทำหนขที่งทภีที่ยงนั เปป็นจรธิงอยถูจต นทรุกวนันนภีร มนรุษยชทำตธิเกธิดมทำเพสืที่อทภีจที่ ะมภีชภีวธิตทภีที่สร นัน
และมนักเตป็มไปดข้วยควทำมลททำบทำก
2 เขาออกมาเหมชอนดอกไมผู้ แลผู้วกป็ถอกตนดใหผู้ลผู้มลง เขาลมีนั้ไปอยผ่างเงา และไมผ่อยอผ่ตผ่อไปอมีก
มนรุษยชทำตธิเปป็นเหมสือนดอกไมข้ทภีที่งอกขขรนจทำกนนัรนกป็ถถูกตนัดเสภีย เขทำเปป็นเหมสือนเงทำทภีที่เลสือนหทำยไปอยตทำง
รวดเรป็ว
โยบ 14:3-4

พรข้อมกนับกทำรเกรธิที่นนททำอนันลขกซขรงเชตนนนัรน โยบจขงประจนันหนข้ทำกนับ

พระเจข้ทำ และพระองคว์ทรงลชมพระเนตรมองคนอยผ่างนมีนั้หรชอ และทรงนกาขผู้าพระองคว์มาในการ
พดิพากษาของพระองคว์หรชอ พระเจข้ทำจะทรงตรวจสอบคนทภีที่อตอนแออยตทำงโยบหรสือ พระเจข้ทำจะทรง
นททำควทำมอตอนแอเชตนนนัรนของมนรุษยรมทำสถูตกทำรพธิพทำกษทำหรสือ
4 ใครจะเอาสดินึ่งสะอาดออกมาจากสดินึ่งไมผ่สะอาดไดผู้ ไมผ่มมีใครสนกคน แนตนอนวตทำเขทำกททำลนังพถูด
ถขงกทำรเกธิดมทำพรข้อมกนับธรรมชทำตธิบทำป โยบจขงถทำมวตทำสธิที่งทภีที่สะอทำด (นนันที่ คสือ บรธิสรุทธธิธ) สทำมทำรถออก
มทำจทำกคนทภีที่ไมตสะอทำดไดข้หรสือ คททำถทำมของเขทำกป็คสือวตทำควทำมบรธิสรุทธธิธจะเกธิดจทำกพตอแมตทเภีที่ ปป็นคนบทำป
แตตกทำท เนธิดไดข้อยตทำงไร เขทำจขงขอควทำมเมตตทำของพระเจข้ทำ เขทำเกธิดมทำเปป็นคนบทำป แลข้วทททำไมพระเจข้ทำ
ถขงทรงปฏธิบนัตธิตตอเขทำอยตทำงรรุนแรงเชตนนนัรน
โยบ 14:5-6

วนนเวลาของเขาถอกกกาหนดไวผู้เสมียแลผู้ว และจกานวนเดชอนของเขากป็

อยอกผ่ นบพระองคว์ พระองคว์ทรงกกาหนดขอบเขตของเขาไมผ่ใหผู้เขาผผ่านไปไดผู้ โยบยอมรนับอยตทำงเปธิดอก
วตทำวนันเวลทำของเขทำถถูกพระเจข้ทำนนับไวข้แลข้ว พระเจข้ทำไดข้ทรงกททำหนดขอบเขตแหตงชภีวธิตไวข้แลข้ว
โยบจขงขอพระเจข้ทำวตทำ 6 ฉะนนนั้น ขอทรงหนนพระพนกตรว์ไปจากเขา และทรงเลดิกเถดิดพระเจผู้า
ขผู้า เพชนึ่อใหผู้เขาชชนนึ่ บานดผู้วยวนนของเขาอยผ่างลอกจผู้าง คททำขอของโยบคสือ ทภีที่พระเจข้ทำจะทรงหนันไปเสภีย
จทำกกทำรพธิพทำกษทำเขทำ ขอใหข้ขข้ทำพระองครไดข้พนักเหมสือนลถูกจข้ทำงคนหนขงที่ ทภีที่กลนับไปบข้ทำนไดข้หลนังเลธิกงทำน
ตอนสธิรนสรุดวนัน

โยบ 14:7-10

เพราะสกาหรนบตผู้นไมผู้กป็มมีความหวนง ถผู้ามนนถอกตนดลง มนนกป็จะแตก

หนผ่ออมีก และหนผ่ออผ่อนของมนนจะไมผ่หยบดยนนั้ง 8 ถนงรากของมนนจะแกผ่อยอผ่ในดดิน และตอของมนนจะ
ตายอยอใผ่ นผงคลมีดดิน 9 แตผ่พอไดผู้กลดินึ่นไอของนกนั้า มนนจะงอกและแตกกดินึ่งออกเหมชอนตผู้นไมผู้อผ่อน โยบ
เตสือนควทำมจททำพระเจข้ทำวตทำแมข้กระทนังที่ เมสือที่ ตข้นไมข้ตข้นหนขที่งถถูกตนัดลง กป็ยนังมภีควทำมหวนังวตทำรทำกของมนันจะ
แตกหนตออภีกและตข้นไมข้อตอนอภีกตข้นจะงอกเงยขขรนมทำแทนทภีที่มนนั
10 แตผ่มนบษยว์ตาย และลผู้มพนงพาบ เออ มนบษยว์สนดินั้ ลมหายใจและเขาอยอผ่ทมีนึ่ไหนเลผ่า แตตเมสืที่อ
มนรุษยรตทำย มนันกป็เทตทำนนัรน ทรุกอยตทำงกป็จบ เขทำจะไมตกลนับเปป็นหนรุตมเปป็นสทำวอภีกหรสือไดข้รนับอภีกชภีวธิตหนขงที่
โยบจขงเสนอควทำมของตนตตอพระพนักตรรพระเจข้ทำ
โยบ 14:11-12

นกนั้าขาดจากทะเลไป และแมผ่นกนั้ากป็เหชอดและแหผู้งไปฉนนใด 12 ฉนนนนนั้น

แหละ มนบษยว์กป็นอนลงและไมผ่ลบกขนนั้นอมีก จนทผู้องฟผู้าไมผ่มมีอมีก เขากป็ไมผ่ตชนึ่นขนนั้น และปลบกเขากป็ไมผ่ไดผู้
เหมสือนกนับทภีที่นร ททำลดหรสือแหข้งไป มนรุษยรกตป็ ทำยไปและไมตไดข้รนับชภีวธิตเพธิมที่ เตธิมอภีก โยบไมตไดข้กทำท ลนังหมทำย
ถขงกทำรเปป็นขขรนจทำกตทำย เขทำกลตทำวถขงชภีวธิตมนรุษยรวทำต มภีขดภี จททำกนัด เมสืที่อมนันจบสธิรนลง มนันกป็จบ อภีกครนัรงทภีที่เขทำ
ทถูลตตอพระเจข้ทำเพสืที่อขอกทำรบรรเททำ
โยบ 14:13-15

โอ หากพระองคว์ทรงซผ่อนขผู้าพระองคว์ไวผู้ในแดนคนตายกป็จะดมี ใครผ่

จะใหผู้พระองคว์ทรงปกปดิดขผู้าพระองคว์ไวผู้จนพระพดิโรธพระองคว์พนผู้ ไป ใครผ่จะใหผู้พระองคว์ทรง
กกาหนดเวลาใหผู้ขาผู้ พระองคว์ และทรงระลนกถนงขผู้าพระองคว์ บนัดนภีรโยบทถูลขอพระเจข้ทำใหข้ทรงอนรุญทำต
ใหข้เขทำไดข้นอนหลนับในควทำมมรณทำ จทำกนนัรนกป็กทำท หนดวนันหนขที่งสททำหรนับกทำรเปป็นขขรนจทำกตทำยของเขทำ
14 ถผู้ามนบษยว์ตายแลผู้ว เขาจะมมีชมีวดิตอมีกหรชอ ขผู้าพระองคว์จะคอยอยอตผ่ ลอดวนนประจกาการของ
ขผู้าพระองคว์ จนกวผ่าการปลดปลผ่อยของขผู้าพระองคว์จะมาถนง โยบรถูวข้ ทำต เขทำจะไมตถถูกนททำกลนับมทำมภีชภีวตธิ
บนแผตนดธินโลกนภีร แตตเขทำรถูวข้ ทำต มภีกทำรเปป็นขขรนจทำกตทำยทภีที่จะมทำ หทำกพระเจข้ทำทรงเลสือกทภีที่จะวทำงเขทำใน
หลรุมศพ เขทำกป็จะรอจนกวตทำวนันทภีที่กทำท หนดไวข้ของกทำรเปป็นขขรนจทำกตทำยมทำถขงและเขทำจะถถูก
เปลภีที่ยนแปลงรถูปกทำยใหมต ควทำมคธิดตรงนภีรสอดคลข้องกนับทภีที่เปทำโลจะเขภียนในอภีกหลทำยรข้อยปภีตตอมทำใน
1 โครธินธร 15:52

15 พระองคว์จะทรงเรมียก และขผู้าพระองคว์จะทอลตอบพระองคว์ พระองคว์จะทรงอาลนย
อาวรณว์พระหนตถกดิจของพระองคว์ บรธิบทตรงนภีรกลตทำวถขงควทำมตทำยและกทำรเปป็นขขรนจทำกตทำย โยบจขง
สนัญญทำพระเจข้ทำวตทำเมสืที่อพระองครทรงเรภียกในกทำรเปป็นขขรนจทำกตทำย เขทำกป็จะตอบและปรทำกฏตนัวสททำหรนับ
สธิที่งใดกป็ตทำมทภีพที่ ระเจข้ทำทรงปรทำรถนทำใหข้เขทำกระทททำ สธิที่งหนขที่งชนัดเจนในหลนักศทำสนศทำสตรรของโยบ
เขทำรถูวข้ ทำต กทำรเปป็นขขรนจทำกตทำยรอคอยประชทำกรของพระเจข้ทำอยถูต
โยบ 14:16-19

แตผ่พระองคว์ทรงนนบกผู้าวของขผู้าพระองคว์ พระองคว์มดิไดผู้ทรงจผู้อง

จนบผดิดขผู้าพระองคว์หรชอ โยบรนับรถูวข้ ทำต พระเจข้ทำไมตเพภียงทรงทรทำบทรุกยตทำงกข้ทำวของเขทำเทตทำนนัรน แตตรวมถขง
ควทำมบทำปของเขทำดข้วย 17 การละเมดิดของขผู้าพระองคว์นนนนั้ ทรงใสผ่ไวผู้ในถบงทมีนึ่ผนนกตรา และพระองคว์
ทรงมนดความชนนึ่วชผู้าของขผู้าพระองคว์ไวผู้ ควทำมคธิดตรงนภีรอทำจเปป็นไดข้วทำต โยบคธิดเอทำเองวตทำพระเจข้ทำทรง
ทรทำบควทำมบทำปนนัรนทภีที่เขทำกททำลนังถถูกพธิพทำกษทำเพรทำะมนันอยถูต แตตโยบไมตทรทำบควทำมบทำปนนัรน มนันเหมสือน
รทำวกนับวตทำมนันถถูกปธิดผนขกไวข้ในถรุงและถถูกเยป็บไวข้แนตน ประเดป็นของโยบกป็คอสื วตทำ ขอทรงใหข้ขข้ทำ
พระองครทรทำบวตทำอะไรเปป็นควทำมบทำปของขข้ทำพระองครทภีที่ทททำใหข้พระองครทรงพธิพทำกษทำขข้ทำพระองคร
เชตนนภีร
18 แตผ่ภอเขากป็ทลายลงและผบพงน ไป และกผู้อนหดินกป็ถอกยผู้ายไปจากทมีนึ่ของมนน เหมสือนกนับกข้อน
หธินทภีรที่ ต วงลงจทำกภถูเขทำเสสืที่อมสถูญไป โยบกป็เสสืที่อมสถูญไปเชตนกนัน
19 นกนั้าเซาะหดินไปเสมีย พระองคว์ทรงพนดพาสดินึ่งตผ่างๆทมีนึ่งอกขนนั้นจากผงคลมีดดินแหผ่งแผผ่นดดินโลก
ไป พระองคว์ทรงทกาลายความหวนงของมนบษยว์เชผ่นกนน นทรทำทภีที่อยถูกต นข้ แมตนร ททำยตอมเซทำะหธิน นทรทำทตวมยตอม
พนัดพทำพสืชผลไป ในลนักษณะเดภียวกนัน โยบบตนวตทำพระเจข้ทำทรงทททำลทำยควทำมหวนังของมนรุษยรเสภีย โยบ
อยถูใต นควทำมขมขสืที่นไมตใชตแหตงวธิญญทำณแตตแหตงจธิตใจ
โยบ 14:20-22

โยบบตนตตอไปวตทำ พระองคว์ทรงชนะเขาเสมอ และเขากป็ลผ่วงลนบไป

พระองคว์ทรงเปลมีนึ่ยนสมีหนผู้าของเขาและทรงสผ่งเขาไปเสมีย 21 บรรดาบบตรชายของเขาไดผู้รนบเกมียรตดิ
และเขากป็ไมผ่ทราบ เขาทนนั้งหลายตกตกนึ่าลง แตผ่เขาหาหยนนึ่งรอผู้ไมผ่ โยบรนับรถูวข้ ทำต พระเจข้ทำทรงพรทำกชภีวธิต

มนรุษยรไปอยตทำงเสรภี ในควทำมมรณทำเหลตทำคนตทำยไมตมคภี วทำมรถูเข้ กภีที่ยวกนับบรุตรหลทำนของตนและควทำม
สททำเรป็จตตทำงๆของพวกเขทำ
22 เขารอสผู้ นกเพมียงความเจป็บในรผ่างกายของตน และจดิตใจเขาครกนึ่าครวญ'" แนตนอนวตทำกททำลนัง
หมทำยถขงตนัวเขทำเอง โยบยนังเตสือนควทำมจททำพระเจข้ทำดข้วยถขงควทำมเจป็บปวดของเขทำและควทำมทรุกขร
ลททำบทำกแหตงจธิตใจของเขทำ ดนังนนัรนสรรุปกป็คอสื โยบทถูลขอพระเจข้ทำใหข้ทรงเปธิดเผยควทำมบทำปของเขทำแกต
เขทำ จทำกนนัรนเขทำกป็รข้องทรุกขรเรสือที่ งควทำมขมขสืนที่ แหตงจธิตใจของเขทำ
*****
ภนำพรวมของโยบ 15: ‘เพสือนึ่ น’ สามคนแรกของโยบไดผู้ผลนัดกนันโจมตทอสุปนวิสยนั ของโยบไป
แลผู้ว บนัดนทขึ้เอลทฟสนั เรวินึ่มเทศนาสนันึ่งสอนโยบอทกรอบ นอกเหนสือจากขผู้อสนันนวิษฐานของเขาททวนึ่ มาโยบกสา
ลนังไดผู้รนับสวินึ่งททนึ่เขาสมควรไดผู้รนับ (นนันนึ่ คสือ เขาเปป็นคนบาป) คราวนทขึ้เอลทฟนัสกลมาวหาวมาโยบไดผู้เหวทยนึ่ ง
ทวิงขึ้ ความยสาเกรงพระเจผู้า นอกจากนทขึ้เอลทฟนัสยนังอผู้างวมาตนและเพสืนึ่อนๆมทสตวิปนัญญาดผู้วยเพราะการ
มทอายสุมาก
โยบ 15:1-3

แลผู้วเอลมีฟสน ชาวเทมานตอบวผ่า 2 "ควรทมีนึ่คนมมีปนญญาจะตอบดผู้วย

ความรอผู้ลมๆแลผู้งๆหรชอ และบรรจบลมตะวนนออกใหผู้เตป็มทผู้อง ดข้วยถข้อยคททำมทำกมทำยเหลสือเกธิน เอลภีฟนัส
กลตทำวหทำโยบวตทำมภีควทำมคธิดทภีวที่ ทำต งเปลตทำและเตป็มไปดข้วยลมรข้อน ลมตะวนันออกในตะวนันออกกลทำง
สต วนใหญตเปป็นลมรข้อน
3 ควรทมีนึ่เขาจะโตผู้แยผู้งกนนในการพอดอนนไรผู้ประโยชนว์ หรชอดผู้วยถผู้อยคกาซนงนึ่ ไมผ่ไดผู้ผลหรชอ
ควทำมคธิดตรงนภีรกคป็ สือ ‘คนทภีที่อทำข้ งตนัววตทำมภีปนัญญทำอยตทำงโยบควรกลตทำวถข้อยคททำทภีที่โงตเขลทำเชตนนนัรนหรสือ’
โยบ 15:4-6

แตผ่ทผ่านกกาลนงขจนดความยกาเกรงเสมีย และขนดขวางการอธดิษฐานตผ่อ

พระพนกตรว์พระเจผู้า เอลภีฟสนั ใชข้สททำนวนโวหทำรโจมตภีโยบตตอไป เขทำกลตทำวหทำโยบวตทำโยนทธิรงควทำม
ยททำเกรงพระเจข้ทำและเลธิกอธธิษฐทำนตตอพระเจข้ทำ

5 เพราะปากของทผ่านกลผ่าวความชนนึ่วชผู้าของทผ่าน และทผ่านเลชอกเอาลดินั้นของคนฉลาดแกม
โกง 6 ปากของทผ่านกลผ่าวโทษทผ่านเอง ไมผ่ใชผ่ขาผู้ พเจผู้า และรดิมฝมีปากของทผ่านปรนกปรกาทผ่านเอง เอ
ลภีฟสนั กลตทำวหทำวตทำปทำกของโยบเองปรนับโทษเขทำและรธิมฝภีปทำกของเขทำเองเปป็นพยทำนปรนักปรททำเขทำ
โยบ 15:7-9

ทผ่านเปป็นมนบษยว์คนแรกทมีนึ่เกดิดมาหรชอ หรชอทผ่านคลอดมากผ่อนเนดิน

เขาหรชอ 8 ทผ่านไดผู้ฟนงความลนกลนบของพระเจผู้าหรชอ และทผ่านจกากนดสตดิปนญญาไวผู้เฉพาะตนวทผ่านหรชอ
9 ทผ่านทราบอะไรทมีนึ่พวกเราไมผ่ทราบบผู้าง ทผ่านเขผู้าใจอะไรทมีนึ่ไมผ่กระจผ่างแกผ่เราเลผ่า เอลภีฟสนั ถทำม
คททำถทำมทภีเที่ ยข้ยหยนันสทำมคททำถทำม (1) เขทำถทำมอยตทำงประชดประชนันวตทำโยบมภีอทำยรุมทำกกวตทำเนธินเขทำทนัรง
หลทำยหรสือคนแรกทภีที่เกธิดมทำหรสือ (2) โยบทขกทนักวตทำรถูคข้ วทำมลนับของพระเจข้ทำและมภีปนัญญทำแตตผถูข้เดภียว
หรสือ (3) โยบรถูอข้ ะไรทภีที่เอลภีฟสนั และเพสืที่อนๆของเขทำไมตรถูข้
โยบ 15:10

ในพวกเรามมีคนผมหงอกและคนสอ งอายบ แกผ่ยดินึ่งกวผ่าบดิดาของทผ่าน เอ

ลภีฟสนั เตสือนควทำมจททำโยบวตทำตนและเพสืที่อนๆเปป็นผถูข้มวภี รุฒภธิ ทำวะ และแกตกวตทำบธิดทำของโยบเสภียอภีก พวก
เขทำจขงถสือวตทำตนมภีถข้อยคททำแหตงสตธิปนัญญทำ
โยบ 15:11-14

เอลภีฟสนั เรธิที่มถทำมคททำถทำมทภีที่หยธิงที่ ยโสอภีกสภีที่คททำถทำม (1) ทผ่านเหป็นคกา

เลผู้าโลมของพระเจผู้าเปป็นของเลป็กนผู้อยไปหรชอ (2) มมีเรชนึ่องลนกลนบอะไรบผู้างอยอผ่กบน ทผ่านหรชอ เอลภีฟนัส
ถทำมอยตทำงนตทำเลสืที่อมใสวตทำกทำรใหข้กทำท ลนังใจของพระเจข้ทำเปป็นสธิที่งเลป็กนข้อยตตอโยบหรสือไมต หรสือโยบเกป็บงททำ
ควทำมบทำปลนับๆไวข้อยถูหต รสือไมต
(3) 12 เหตบไฉนทผ่านจนงปลผ่อยตนวไปตามใจ ทผ่านกระพรดิบตาเพราะเหตบอะไรเลผ่า 13 คชอทมีนึ่
ทผ่านหนนจดิตใจของทผ่านตผ่อสอผู้พระเจผู้า และใหผู้ถอผู้ ยคกาอยผ่างนมีนั้ออกจากปากของทผ่าน จทำกนนัรนเอลภีฟนัสกป็
ถทำมโยบวตทำทททำไมใจ (ทภีที่เยตอหยธิงที่ ) ของเขทำถขงไดข้ชกนั นททำเขทำไปจนเขทำหนันไปเสภียจทำกพระเจข้ทำและพถูด
อยตทำงโงตเขลทำเชตนนภีร
(4) 14 มนบษยว์เปป็นอะไรเลผ่า เขาจนงจะสะอาดไดผู้ หรชอเขาผอผู้เกดิดมาโดยผอหผู้ ญดิงเปป็นอะไร เขา
จนงชอบธรรมไดผู้ จทำกนนัรนเอลภีฟนัสกป็พถูดจทำวทำงทตทำวตทำ “ใครเปป็นคนบรธิสรุทธธิธหรสือชอบธรรมอยตทำง
แทข้จรธิง” ควทำมหมทำยโดยนนัยกป็คสือวตทำโยบไมตใชตคนบรธิสรุทธธิธหรสือชอบธรรม

โยบ 15:15-16

ดอเถดิด พระเจผู้ามดิไดผู้ทรงวางใจในวดิสบทธดิชนของพระองคว์ ใชผ่แลผู้ว ใน

สายพระเนตรพระองคว์ ฟผู้าสวรรคว์กป็ไมผ่สะอาด 16 แลผู้วมนบษยว์ผผู้ดอ ชนึ่มความชนวนึ่ ชผู้าเหมชอนดชนึ่มนกนั้า กป็นาผ่
สะอดิดสะเอมียนและโสโครกยดิงนึ่ กวผ่านนนั้นสนกเทผ่าใด เอลภีฟสนั บอกเปป็นนนัยวตทำพระเจข้ทำไมตทรงวทำงพระทนัย
ในแมข้แตตพวกทถูตสวรรครของพระองครหรสือฟข้ทำสวรรคร (วลภีทภีที่กลตทำวถขงววิสสุทธวิชนตรงนภีรอทำจหมทำยถขง
พวกทถูตสวรรคร) ดนังนนัรนมนรุษยรจงข บทำปหนทำมทำกยธิงที่ กวตทำนนัรนสนักเทตทำใด เอลภีฟสนั พถูดถถูกตข้องในททำง
ทฤษฎภี อยตทำงไรกป็ตทำม เขทำกป็ไมตทรทำบเลยถขงควทำมมนันที่ ใจของพระเจข้ทำในควทำมสรุจรธิตและควทำมเทภียที่ ง
ธรรมของโยบ ดถู บททภีที่ 1-2
โยบ 15:17-19

ฟนงขผู้าซดิ ขผู้าจะแสดงแกผ่ทผ่าน สดิงนึ่ ใดทมีนึ่ขผู้าไดผู้เหป็น ขผู้าจะกลผ่าว 18 สดินึ่งทมีนึ่

คนมมีปนญญาไดผู้บอกกนนมาตนนั้งแตผ่บรรพบบรบษของเขา และมดิไดผู้ปดิดบนงไวผู้ 19 ผอทผู้ มีนึ่ไดผู้รนบพระราชทาน
แผผ่นดดินแตผ่พวกเดมียว และไมผ่มมีคนตผ่างดผู้าวผผ่านไปทผ่ามกลางเขาทนนั้งหลาย เอลภีฟสนั จขงบอกโยบตตอไป
อยตทำงนตทำเลสืที่อมใสวตทำเขทำกททำลนังจะใหข้คททำแนะนททำทภีที่ดภีแกตโยบ ซขที่งเปป็นคททำแนะนททำทภีที่ถถูกสสืบทอดมทำหลทำยชนัวที่
อทำยรุคน (เขทำถขงขนทำดบอกดข้วยวตทำสตธิปนัญญทำของเขทำมภีมทำตนัรงแตตสมนัยทภีมที่ นรุษยรถถูกสรข้ทำงขขรนมทำ)
โยบ 15:20-24

คนชนนึ่วทนทบกขว์ทรมานตลอดอายบของเขา ตลอดปมีทนนั้งปวงไดผู้ซผ่อน

ไวผู้จากผอบผู้ มีบบนงคนบ 21 เสมียงทมีนึ่นผ่าครผู้ามกลนวอยอใผ่ นหอของเขา ผอทผู้ กาลายจะมาเหนชอเขาในยามมนนึ่งคนนึ่ง 22
เขาไมผ่เชชนึ่อวผ่าเขาจะกลนบออกมาจากความมชด เขาจะตผู้องตายดผู้วยดาบ 23 เขาพเนจรไปเพชนึ่อหา
อาหาร กลผ่าววผ่า `อยอผ่ทมีนึ่ไหนนะ' เขาทราบอยอผ่วาผ่ วนนแหผ่งความมชดอยอผ่แคผ่เอชนั้อมมชอ 24 ความทบกขว์ใจ
และความแสนระทมจะทกาใหผู้เขาครผู้ามกลนว มนนจะชนะเขา เหมชอนอยผ่างกษนตรดิยว์เตรมียมพรผู้อมแลผู้ว
สกาหรนบการศนก
สทำระสททำคนัญของสรุนทรพจนรทภีที่นตทำเลสืที่อมใสนภีรกคป็ สือวตทำ เหลตทำคนชนัวที่ ไดข้รนับควทำมทรุกขรลททำบทำก
ควทำมบทำปของพวกเขทำยตอมตทำมทนันพวกเขทำ พวกเขทำจะเจอแตตควทำมยทำกลททำบทำก ควทำมหมทำยโดยนนัย
กป็คสือวตทำควทำมทรุกขรลททำบทำกตตทำงๆของโยบเปป็นผลมทำจทำกควทำมชนัวที่ ของเขทำ
โยบ 15:25-30

เพราะเขาไดผู้เหยมียดมชอของเขาออกสอพผู้ ระเจผู้า และเพดินึ่มกกาลนงเพชนึ่อ

ตผ่อสออผู้ งคว์ผ ผู้ทอ รงมหดิทธดิฤทธดิธิ์ 26 เขาวดินึ่งเขผู้าใสผ่พระองคว์อยผ่างดชนั้อดนงพรผู้อมกนบดนนั้งปบผ่มหนา 27 เพราะวผ่า

เขาไดผู้คลบมหนผู้าของเขาดผู้วยความอผู้วนของเขาแลผู้ว และรวบรวมไขมนนมาไวผู้ทมีนึ่บนนั้นเอวของเขา
28 และไดผู้อาศนยอยอใผ่ นหนวเมชองทมีนึ่รกรผู้าง ในเรชอนซนนึ่งไมผ่มมีผผู้ออ าศนย ซนนึ่งพรผู้อมทมีนึ่จะกลายเปป็นกองซาก
ปรนกหนกพนง 29 เขาจะไมผ่มนนึ่งมมี และทรนพยว์สมบนตขดิ องเขาจะไมผ่ทนทาน และขผู้าวของของเขาจะไมผ่
เพดินึ่มพอนในแผผ่นดดิน 30 เขาจะหนมีจากความมชดไมผ่พผู้น เปลวเพลดิงจะทกาใหผู้หนผ่อของเขาแหผู้งไป และ
โดยลมพระโอษฐว์เขาจะตผู้องจากไปเสมีย
คททำเทศนทำสนังที่ สอนของเอลภีฟสนั ทภีที่มภีตตอโยบดททำเนธินตตอไปเพสืที่อทภีจที่ ะบอกวตทำเหลตทำคนชนัวที่ กบฏตตอ
พระเจข้ทำ พวกเขทำคธิดวตทำโลตของตนสทำมทำรถปกปข้องพวกเขทำจทำกพระเจข้ทำไดข้ แตตเอลภีฟนัสกป็พขมพททำตตอไป
วตทำพวกคนชนัวที่ จะถถูกทททำใหข้ยทำกจนลงและรกรข้ทำงวตทำงเปลตทำ อภีกครนัรงทภีคที่ วทำมหมทำยโดยนนัยกป็คสือวตทำนภีที่เปป็น
สธิที่งทภีที่กทำท ลนังเกธิดขขรนกนับโยบ
โยบ 15:31-35

อยผ่าใหผู้เขาวางใจในความอนดิจจนงลวงตนวเขาเอง เพราะความ

อนดิจจนงจะเปป็นสดินึ่งตอบแทนเขา 32 จะชการะใหผู้เขาเตป็มกผ่อนเวลาของเขา และกดินึ่งกผู้านของเขาจะไมผ่
เขมียว 33 เขาจะเปป็นประดบจเถาองบผ่นทมีนึ่เขยผ่าลอกองบผ่นดดิบของมนน และเปป็นดนงตผู้นมะกอกเทศทมีนึ่สลนดทดินั้ง
ดอกบานของมนน 34 เพราะวผ่าทมีนึ่ชบมนบมของพวกหนผู้าซชนึ่อใจคดนนนั้นจะรกรผู้างไป และไฟจะเผาผลาญ
เตป็นทว์แหผ่งสดินบนเสมีย 35 เขาทนนั้งหลายตนนั้งครรภว์ความชนวนึ่ และคลอดความรผู้ายออกมา และทผู้องของ
เขาทนนั้งหลายตระเตรมียมการลผ่อลวง"
เอลภีฟสนั ปธิดทข้ทำยคททำเทศนทำทภีที่นตทำเลสืที่อมใสของตนทภีที่กลตทำวแกตโยบดข้วยคททำสนังที่ สอนสรุดทข้ทำยทภีวที่ ทำต
อยตทำวทำงใจในควทำมอนธิจจนัง เขทำเตสือนอยตทำงคนนตทำเลสืที่อมใสวตทำกทำรวทำงใจเชตนนนัรนจะนททำมทำแตตควทำม
รกรข้ทำงวตทำงเปลตทำและกทำรพธิพทำกษทำ สรุนทรพจนรทภีที่สองซขที่งมภีลนักษณะหยธิงที่ ยโสและนตทำเลสืที่อมใสของเอ
ลภีฟสนั จขงจบลงเทตทำนภีร เขทำกลตทำวขข้อสนันนธิษฐทำนของตนตตอไปวตทำควทำมทรุกขรยทำกของโยบเปป็นพยทำนหลนัก
ฐทำนทภีพที่ อเพภียงแลข้ววตทำเขทำกททำลนังถถูกพธิพทำกษทำโดยพระเจข้ทำเพรทำะควทำมชนัวที่ ทภีที่ไมตมภีใครทรทำบ
*****
ภนำพรวมของโยบ 16: หลนังจากคสาเทศนาสนันึ่งสอนอนันนมาเลสืนึ่อมใสและหยวินึ่งยโสของเอลทฟนัสททนึ่
กลมาวแกมเขา โยบกป็ตอบกลนับดผู้วยคสาตอบสามประการ (1) เขาตสาหนวิเพสืนึ่อนๆททคนึ่ วิดวมาตนัวเองชอบ

ธรรมของเขา (2) เขารนับรถูผู้สภาพททนึ่นมาสมเพชของตน และ (3) เขาคงความไรผู้ผวิดของตนไวผู้อยถูมเหมสือ
นเดวิม
โยบ 16:1-2

แลผู้วโยบตอบวผ่า 2 "ขผู้าเคยไดผู้ยดินเรชนึ่องอยผ่างนมีนั้มามากแลผู้ว ทผ่านทบก

คนเปป็นผอผู้เลผู้าโลมทมีนึ่กวนใจ โยบปฏธิเสธคททำพถูดใสต ควทำมของเอลภีฟนัสและเพสืที่อนๆทรุกประกทำร นอกจทำก
นภีรเขทำยนังกลตทำวหทำพวกเขทำวตทำเปป็นผถูข้ปลอบประโลมทภีที่นตทำเวทนทำ
โยบ 16:3-5

คกาลมๆแลผู้งๆจะจบสดินั้นเมชนึ่อไรหนอ ทผ่านเปป็นอะไรไป ทผ่านจนงตอบ

อยผ่างนมีนั้ ควทำมคธิดตรงนภีรกคป็ สือวตทำ “คททำลมๆแลข้งๆกป็ไมตรจถูข้ นักจบสธิรน” และ “อะไรทททำใหข้ทตทำนกลข้ทำนนัก”
4 ขผู้ากป็พอดอยผ่างทผ่านทนนั้งหลายไดผู้เหมชอนกนน ถผู้าชมีวดิตทผ่านมาแทนทมีนึ่ชมีวดิตของขผู้า ขผู้ากป็สามารถ
สรรหาถผู้อยคกามากมายกผ่ายกองมาตผ่อสอผู้ทผ่านทนนั้งหลายไดผู้ และสนนึ่นศมีรษะของขผู้าใสผ่ทผ่าน โยบกลตทำวตตอ
ไปวตทำเขทำเองกป็เอตยคททำเทศนทำสนังที่ สอนทภีที่ยกตนัววตทำชอบธรรมและสนันที่ ศภีรษะของเขทำอยตทำงคนนตทำเลสืที่อมใส
ไดข้เชตนกนัน
5 ขผู้าจะหนบนกกาลนงของทผ่านทนนั้งหลายดผู้วยปากของขผู้ากป็ไดผู้ และการเคลชนึ่อนไหวแหผ่งรดิม
ฝมีปากของขผู้าจะระงนบความเจป็บปวดของทผ่านกป็ไดผู้ดผู้วย แทนทภีที่จะทททำเชตนนนัรนโยบบอกเพสืที่อนๆชอบตธิ
ของตนวตทำหทำกพวกเขทำโดนเองบข้ทำง เขทำกป็จะเสรธิมกททำลนังและใหข้กทำท ลนังใจพวกเขทำ
โยบ 16:6-10

ถผู้าขผู้าพอด ความเจป็บปวดของขผู้ากป็ไมผ่ระงนบ และถผู้าขผู้านดินึ่งไวผู้ จะ

บรรเทาไปสนกเทผ่าใด โยบอทำจกททำลนังกลตทำวถขงคททำอธธิษฐทำนของตนทภีที่ทถูลตตอพระเจข้ทำ แมข้เขทำไดข้ทถูลตตอ
พระเจข้ทำแลข้ว ควทำมทรุกขรของเขทำกป็ยนังมภีอยถูตต ตอไป แมข้เขทำรอคอย เขทำกป็ไมตไดข้รนับควทำมบรรเททำจทำก
ควทำมทรุกขรลททำบทำกของตน
7 แตผ่นมีนึ่แหละ เดมีดี๋ยวนมีพนั้ ระเจผู้าทรงใหผู้ขผู้าอผ่อนเปลมีนั้ย พระองคว์ทรงกระทกาใหผู้พรรคพวกทนนั้งสดินั้น
ของขผู้าเลดิกรผู้างไป 8 และพระองคว์ไดผู้ใหผู้ขผู้าเตป็มไปดผู้วยรอยยผ่นซนงนึ่ สภาพนมีนั้เปป็นพยานปรนกปรกาขผู้า
และความผผ่ายผอมของขผู้าลบกขนนนั้ ปรนกปรกาขผู้า มนนเปป็นพยานใสผ่หนผู้าขผู้า 9 พระองคว์ทรงฉมีกขผู้าดผู้วย
พระพดิโรธของพระองคว์และทรงเกลมียดชนงขผู้า พระองคว์ทรงขบเขมียนั้ วเคมีนั้ยวฟนนใสผ่ขาผู้ ปรปนกษว์ของขผู้า

ถลนงตาสอผู้ขผู้า โยบรนับรถูอข้ ยตทำงเปธิดอกวตทำเทตทำทภีที่เขทำเขข้ทำใจ เขทำคธิดเองวตทำพระเจข้ทำกททำลนังตภีสอนเขทำอยถูต สธิที่งทภีที่
โยบไมตเขข้ทำใจในขณะนนัรนกป็คสือวตทำ ซทำตทำนตตทำงหทำกทภีที่เปป็นผถูข้สรข้ทำงควทำมทรุกขรยทำกแกตเขทำ พระเจข้ทำไดข้ทรง
อนรุญทำตใหข้มนันเกธิดขขรน แตตพญทำมทำรกป็เปป็นผถูข้ทภีที่ระบทำยควทำมโกรธของมนันใสต เขทำ
10 มมีคนอผู้าปากใสผ่ขาผู้ เขาตบแกผู้มประจานขผู้า เขาสบ มหนวกนนปรนกปรกาขผู้า โยบกลตทำวตตอไป
และกลตทำวถขงพวกศนัตรถูของเขทำอยตทำงเปรภียบเปรยวตทำสรข้ทำงควทำมยทำกลททำบทำกแกตเขทำเพธิมที่ เตธิม เขทำอทำจ
กททำลนังหมทำยถขงพวกเพสืที่อนทภีที่หยธิงที่ ยโสของเขทำ แนตนอนวตทำพวกเขทำไมตไดข้ทททำรข้ทำยรต ทำงกทำยโยบ แตตคททำพถูด
เชสือดเฉสือนของพวกเขทำกป็กตอใหข้เกธิดผลพอๆกนัน
โยบ 16:11-14

พระเจผู้าทรงมอบขผู้าใหผู้แกผ่คนอธรรม และทรงเหวมีนึ่ยงขผู้าไวผู้ในมชอ

ของคนชนนึ่วรผู้าย เหป็นไดข้ชดนั วตทำโยบกททำลนังคทำดกทำรณรสที่ ธิงทภีที่ไดข้เกธิดขขรนกนับเขทำ เขทำควิดเอาเองวตทำพระเจข้ทำไดข้
ทรงมอบเขทำไวข้แกตผถูข้ชนัวที่ รข้ทำยนนัรน นนันที่ คสือสธิที่งทภีที่ไดข้เกธิดขขรนจรธิงๆแมข้วทำต โยบไมตมภีกทำรยสืนยนันเกภีที่ยวกนับเรสืที่องนภีร
กป็ตทำม
12 ขผู้าอยอสผ่ บาย และพระองคว์ทรงหนกขผู้าสะบนนนั้ เออ พระองคว์ทรงฉวยคอขผู้า และฟาดขผู้าลง
เปป็นชดินนั้ ๆ พระองคว์ทรงตนนั้งขผู้าใหผู้เปป็นเปผู้าของพระองคว์ โยบยอมรนับอยตทำงเปธิดเผยวตทำกตอนหนข้ทำนนัรนเขทำ
อยถูสต บทำย – มภีควทำมสงบสรุขและควทำมเจรธิญรรุตงเรสือง กระนนัรนดข้วยเหตรุผลหลทำยประกทำรทภีที่เขทำไมตเขข้ทำใจ
พระเจข้ทำไดข้ทรงอนรุญทำตใหข้เขทำถถูกขยภีรและถถูกเขยตทำเปป็นชธิรนๆ เขทำเปรภียบตนัวเขทำเองวตทำถถูกทททำใหข้เปป็นเปข้ทำ
ของพวกคนชนัวที่
ดนังนนัรน 13 นนกธนอของพระองคว์ลผู้อมขผู้า พระองคว์ทรงทะลวงเปดิดไตของขผู้าและไมผ่เพลามชอ
เลย พระองคว์ทรงเทนกนั้าดมีของขผู้าลงบนดดิน พวกนนักแมตนธนถูของศนัตรถูนร นันไดข้ใชข้เขทำเปป็นเปข้ทำฝขกยธิง
พวกเขทำไดข้ผทำต ทข้องของเขทำออกและเทสธิที่งทภีที่อยถูใต นถรุงนทรทำดภีของเขทำลงสถูตพรสืนดธิน
14 พระองคว์ทรงพนงเขผู้าไปเปป็นชผ่องๆ พระองคว์ทรงวดินึ่งเขผู้าใสผ่ขผู้าอยผ่างมนบษยว์ยกน ษว์ โยบใชข้
ภทำพเปรภียบของศนัตรถูทภีที่ทลทำยกททำแพงตนัรงรนับโดยพนังเปป็นชตองๆ เขทำไดข้เปป็นเหมสือนผถูข้หนขที่งทภีที่ถถูกเหยภียบยทที่ทำ
โดยนนักรบทภีที่มพภี ลนังมทำกคนหนขงที่ (ซขที่งถถูกเปรภียบวตทำเปป็นเหมสือนยนักษรตนหนขที่ง)

โยบ 16:15-16

ขผู้าเยป็บผผู้ากระสอบตดิดหนนงของขผู้า และทกาใหผู้เขาสนตวว์ของขผู้า

สกปรกดผู้วยผงคลมีดดิน โยบพรรณนทำควทำมทรุกขรโศกของตนวตทำเปป็นเหมสือนกนับวตทำเขทำไดข้เยป็บผข้ทำ
กระสอบ – สนัญลนักษณรสมนัยโบรทำณของควทำมทรุกขรโศก – ตธิดหนนังของตน นนันที่ อทำจไมตใชตควทำม
หมทำยตรงตนัว แตตเปป็นคททำพถูดแบบเกธินจรธิงเพสืที่อแสดงใหข้เหป็นภทำพควทำมโศกเศรข้ทำของเขทำ เขทำสนัตวรของ
เขทำทภีที่ถถูกทททำใหข้เปป็นมลทธินในผงคลภีดธินเปป็นภทำพเปรภียบถขงพละกททำลนังของเขทำทภีที่ถถูกนททำลงถขงดธิน บทำงทภี
ขณะทภีที่เขทำนนังที่ อยถูใต นผลคลภีดธินพรข้อมกนับขภีรเถข้ทำบนตนัวเขทำ ดถู โยบ 2:8
16 หนผู้าของขผู้าแดงดผู้วยการรกนึ่าไหผู้ เงามนจจบราชอยอผ่ทมีนึ่หนนงตาของขผู้า ใบหนข้ทำของโยบไดข้ชตรุม
โชกไปดข้วยนทรทำตทำและหนนังตทำของเขทำกป็ดถูเหมสือนตกลงในกทำรรอคอยควทำมตทำย
โยบ 16:17-19

แมผู้วผ่าในมชอของขผู้าไมผ่มมีความอยบตดิธรรมเลย และคกาอธดิษฐานของ

ขผู้ากป็บรดิสบทธดิธิ์ แมข้โยบรนับรถูอข้ ยตทำงเปธิดเผยถขงควทำมขมขสืนที่ แหตงสภทำพของตน เขทำกป็ทนักทข้วงอยตทำงแขป็งแรง
วตทำมนันไมตใชตเพรทำะวตทำเขทำไดข้ทททำบทำป ยธิงที่ กวตทำนนัรนแมข้แตตคททำอธธิษฐทำนของเขทำกป็บรธิสรุทธธิธตตอพระพนักตรร
พระเจข้ทำ เขทำยสืนกรทำนตตอไปวตทำเขทำไมตมภีควทำมผธิด
จทำกมรุมมองนนัรนเอง โยบรข้องออกมทำวตทำ 18 โอ แผผ่นดดินโลกเออ๋ย อยผ่าปดิดบนงโลหดิตของขผู้านะ
อยผ่าใหผู้เสมียงรผู้องของขผู้ามมีทมีนึ่หยบดพนก เขทำรข้องออกอยตทำงเปรภียบเปรยวตทำไมตใหข้แผตนดธินโลกปธิดบนัง
โลหธิตอนันชอบธรรมของเขทำ หทำกนภีที่ไมตใชตควทำมจรธิง กป็อยตทำใหข้คททำอธธิษฐทำนของเขทำมภีทภีที่ยนสื
19 ดอเถดิด เดมีดี๋ยวนมีนั้เองพยานของขผู้ากป็อยอบผ่ นสวรรคว์ และพระองคว์ผรผู้อ นบรองขผู้ากป็อยอใผ่ นทมีนึ่สอ ง โย
บรข้องบอกสวรรครใหข้เปป็นพยทำนของตนวตทำเขทำไมตมคภี วทำมผธิดในเรสือที่ งควทำมบทำปอนันนตทำเกลภียดทภีที่พวก
เพสือที่ นแตตปทำกของเขทำกลตทำวหทำ
โยบ 16:20-22

เพชนึ่อนของขผู้าดอหมดินึ่นขผู้า แตผ่ตาของขผู้าเทนกนั้าตาออกถวายพระเจผู้า

โยบยอมรนับวตทำแมข้เพสืที่อนๆของเขทำไดข้เยทำะเยข้ยเขทำดข้วยคททำกลตทำวหทำตตทำงๆทภีที่ยกตนัวเองวตทำดภี เขทำกป็ระบทำย
ควทำมในใจของตนตตอพระเจข้ทำ

21 โอ ขอใหผู้ผหผู้อ นนนึ่งผอใผู้ ดอผู้อนวอนเพชนึ่อมนบษยว์ตผ่อพระเจผู้า อยผ่างทมีนึ่มนบษยว์อผู้อนวอนเพชนึ่อเพชนึ่อน
บผู้านของเขา เขทำจขงรข้องขอใหข้ใครสนักคนสถูข้คดภีของเขทำตตอพระพนักตรรพระเจข้ทำเหมสือนกนับทภีที่เขทำจะเปป็น
พยทำนใหข้เพสืที่อนบข้ทำนของเขทำ
22 เพราะวผ่าตผ่อไปอมีกไมผ่กมีนึ่ปมี ขผู้าจะไปตามทางทมีนึ่ขผู้าจะไมผ่กลนบ" เทตทำทภีที่โยบเขข้ทำใจ อภีกไมตกภีที่ปภี
นนับจทำกนภีรเขทำกป็จะตทำยไปและถถูกลสืมเสภีย ถขงกระนนัรนเขทำกป็ยสืนกรทำนวตทำตนไมตมคภี วทำมผธิด
*****
ภนำพรวมของโยบ 17: ขณะททนึ่บทททนึ่แลผู้วเปป็นคสาพถูดททนึ่กลมาวแกมเพสืนึ่อนๆททนึ่เหป็นวมาตนัวเองชอบ
ธรรมของโยบ คสาพถูดในบทนทขึ้กป็มงสุม กลมาวตมอพระเจผู้าเอง ในบทนทโขึ้ ยบ (1) ววิงวอนในฐานะมนสุษยร์คน
หนนงนึ่ ตมอพระเจผู้าและ (2) ประกาศวมาความหวนังของเขาไมมไดผู้อยถูใม นชทวตวิ แตมอยถูมในความตาย
โยบ 17:1-4

"ลมหายใจของขผู้าไดผู้แตกดนบ วนนเวลาของขผู้ากป็จบลง หลบมฝนงศพ

พรผู้อมสกาหรนบขผู้าแลผู้ว โยบกลตทำวตตอจทำกทภีที่คข้ทำงไวข้ในบททภีที่แลข้วและรข้องออกมทำวตทำเทตทำทภีที่เขทำเขข้ทำใจ เขทำ
กป็พรข้อมทภีจที่ ะตทำยแลข้ว
2 แนผ่ละ คนมนกเยาะเยผู้ยกป็อยอผ่รอบขผู้านมีนึ่เอง และตาของขผู้ากป็จผู้องอยอผ่ทมีนึ่การยนวนึ่ เยผู้าของเขา เขทำ
เรภียกเหลตทำปฏธิปนักษรของเขทำวตทำเปป็นคนมนักเยทำะเยข้ยและกทำรทภีที่เขทำตข้องทนกนับกทำรยนัวที่ เยข้ทำของพวกเขทำ
3 `โปรดทรงวางประกนนไวผู้สกาหรนบขผู้าพระองคว์กนบพระองคว์ ใครอยอผ่ทมีนึ่นนนนึ่ ทมีนึ่จะใหผู้ประกนน
สกาหรนบขผู้าพระองคว์ไดผู้ โยบวธิงวอนพระเจข้ทำใหข้ประททำนของประกนันทภีที่เปป็นควทำมบรรเททำใหข้แกตเขทำ
เพสือที่ ทภีที่วทำต จะไมตมภีใครสทำมทำรถลรุกขขรนตตอสถูข้เขทำไดข้ในกทำรพธิพทำท
4 เพราะพระองคว์ทรงปดิดใจของเขาทนนั้งหลายไวผู้จากความเขผู้าใจ ฉะนนนนั้ พระองคว์จะไมผ่ทรง
ยกยผ่องเขา' โยบประกทำศวตทำพระเจข้ทำไดข้ทรงทททำใหข้ควทำมเขข้ทำใจของเหลตทำปฏธิปนักษรของเขทำมสืดมนัวไป
เสภียแลข้ว เขทำจขงวธิงวอนพระเจข้ทำมธิใหข้ทรงยกชถูพวกเขทำ

โยบ 17:5-7

ผอทผู้ มีนึ่กลผ่าวคกาประจบประแจงแกผ่เพชนึ่อนของเขา นนยนว์ตาของลอกหลาน

ของเขาจะมนวมชดไป ผถูข้ทภีที่ถถูกกลตทำวถขงในทภีที่นร ภีเหป็นไดข้ชนัดวตทำเปป็นเพสืที่อนคนหนขที่งทภีคที่ ธิดวตทำตนัวเองชอบธรรม
ของโยบ โยบกลตทำวหทำวตทำชทำยคนนภีรประจบประแจงเพสือที่ นๆของเขทำ แตตลถูกๆของชทำยผถูข้นร ภีจะตทำยใน
ไมตชข้ทำ
6 พระองคว์ทรงกระทกาใหผู้ขผู้าเปป็นคกาครหาของชนชาตดิทนนั้งหลาย แตผ่กผ่อนนนนนั้ ขผู้าเปป็นเหมชอน
รกามะนา 7 นนยนว์ตาของขผู้าไดผู้มชดมนวไปดผู้วยความโศกสลด และอวนยวะทนนั้งสดินั้นของขผู้ากป็เหมชอนกนบ
เงา โยบประกทำศตตอพระเจข้ทำวตทำเพสืที่อนทภีที่ทททำตนัวนตทำเลสืที่อมใสของเขทำไดข้ทททำลทำยชสืที่อเสภียงของเขทำ เขทำเคย
เปป็นควทำมยธินดภีของผถูข้อสืที่น (รททำมะนทำ) แตตบนัดนภีรเขทำไดข้ถถูกใสต รข้ทำยโดย ‘เพสืที่อน’ คนนภีรทคภีที่ ธิดวตทำตนัวเองชอบ
ธรรม ดนังนนัรนโยบจขงพรข้อมแลข้วทภีจที่ ะยอมแพข้และตทำย
โยบ 17:8-9

คนเทมีนึ่ยงธรรมกป็จะตกตะลนงดผู้วยเรชนึ่องนมีนั้ และคนไรผู้ผดิดกป็จะเรผู้าตนวขนนนั้

ปรนกปรกาคนหนผู้าซชนึ่อใจคด เมสือที่ เหลตทำคนทภีที่เทภีที่ยงธรรมอยตทำงแทข้จรธิงเขข้ทำใจวตทำโยบไดข้ถถูกใสต รข้ทำย พวกเขทำ
กป็จะลรุกขขรนตตอสถูข้ผถูข้กลตทำวโทษทภีที่หนข้ทำซสืที่อใจคดคนนภีรของโยบ
9 คนชอบธรรมยนงจะยนดมนนึ่นอยอผ่กบน ทางของเขา และผอผู้ทมีนึ่มมีมชอสะอาดกป็จะแขป็งแรงยดินึ่งขนนั้นๆ
คนเหลตทำนนัรนทภีที่ชอบธรรมอยตทำงแทข้จรธิงสรุดทข้ทำยแลข้วจะเขข้ทำใจควทำมผธิดพลทำดของปฏธิปนักษรของโยบ
ฝตทำยแรกจะแขป็งแรงยธิงที่ ๆขขรน ตทำมควทำมหมทำยโดยนนัย พวกคนทภีที่วธิจทำรณรโยบจะมภีกทำท ลนังถดถอยลง
โยบ 17:10

แตผ่พวกทผ่าน ทผ่านทบกคนมาอมีกซมี ขผู้าจะไมผ่พบคนทมีนึ่มมีปนญญาสนก

คนในพวกทผ่าน โยบจขงหยรุดชนัวที่ ครถูตเพสืที่อพถูดกนับพวกปฏธิปนักษรของเขทำ เขทำทข้ทำคนเหลตทำนนัรนใหข้มทำปรทำกฏ
ตนัวตตอหนข้ทำเขทำ ขข้อสรรุปของเขทำกป็คสือวตทำไมตมภีใครสนักคนในพวกเขทำเปป็นคนมภีปนัญญทำ เขทำไมตพบสนักคน
เดทยวทภีที่มภีปนัญญทำทตทำมกลทำงพวกเขทำ
โยบ 17:11-14

วนนของขผู้ากป็ผาผ่ นพผู้นไป แผนงานของขผู้ากป็แตกหนก คชอความคดิดใน

ใจของขผู้านนนั้น 12 เขาเหลผ่านนนั้นทกากลางคชนใหผู้เปป็นกลางวนน ความสวผ่างนนนั้นกป็สนนนั้ เพราะเหตบความมชด
ขณะทภีที่โยบใกลข้จบคททำตอบของตนทภีที่มภีตตอเอลภีฟนัส เขทำกป็ยอมจททำนนตตอควทำมตทำย พวกคนทภีวที่ ธิจทำรณรเขทำ

ไดข้ทททำกลทำงคสืนใหข้เปป็นกลทำงวนันและควทำมสวตทำงใหข้เปป็นควทำมมสืด เขทำมองตนัวเองในยทำมสนธยทำแหตง
ชภีวธิต เทตทำทภีที่โยบเขข้ทำใจ ควทำมมสืดแหตงควทำมมรณทำกททำลนังเขข้ทำมทำใกลข้
13 ถผู้าขผู้ารอคอย แดนคนตายจะเปป็นบผู้านของขผู้า ขผู้าไดผู้กางทมีนึ่นอนออกในความมชด 14 ขผู้า
ไดผู้พอดกนบความเปชนึ่อยเนผ่าวผ่า `เจผู้าเปป็นพผ่อของขผู้า' และพอดกนบหนอนวผ่า `เจผู้าเปป็นแมผ่ของขผู้าและเปป็นพมีนึ่
สาวของขผู้า' ถถูกแสดงเปป็นสททำนวนโวหทำรทภีที่ใหข้ภทำพทภีที่นตทำขยะแขยง ควทำมคทำดหวนังของโยบคสือหลรุม
ศพ เขทำรข้องเรภียกใหข้ควทำมเปสืที่อยเนตทำแหตงควทำมตทำยเปป็นบธิดทำของเขทำและหนอนแหตงควทำมผรุพงนั เปป็น
มทำรดทำของเขทำ
โยบ 17:15-16

แลผู้วบนดนมีคนั้ วามหวนงของขผู้าอยอผ่ทมีนึ่ไหนเลผ่า สผ่วนความหวนงของขผู้านนนั้น

ใครจะเหป็นไดผู้ 16 ความหวนงนนนั้นจะลงไปทมีนึ่ดาลประตอแดนคนตาย เราจะลงไปดผู้วยกนนในผงคลมี
ดดิน" เทตทำทภีที่โยบเขข้ทำใจ เขทำไมตมคภี วทำมหวนังแลข้ว ควทำมหวนังเดภียวของเขทำคสือหลรุมศพซขที่งเขทำเรภียกวตทำเปป็น
“ดทำลประตถูแดนคนตทำย” กทำรหยรุดพนักทภีที่เขทำโหยหทำมทำนทำนอยถูใต นผงคลภีดธินแหตงควทำมตทำย นตทำสนใจ
ทภีที่คททำทภีที่แปลวตทำ ดาลประตอ (บนัด) มภีควทำมหมทำยดข้วยวตทำ ‘ควทำมเหงทำ’ คททำทภีแที่ ปลวตทำ แดนคนตาย (เช
โอล) เปป็นคททำฮภีบรถูทมภีที่ ภีควทำมหมทำยทนัวที่ ไปวตทำ ‘หลรุมศพ’ ดนังนนัรนโยบจขงปธิดทข้ทำยคททำตอบของตนโดยหวนัง
ในหลรุมศพเพภียงอยตทำงเดภียวเทตทำนนัรน
*****
ภนำพรวมของโยบ 18: ในบทนทขึ้บวิลดนัดกลมาวหาโยบเปป็นรอบททนึ่สอง ในขผู้อ 1-4 เขาววิพากษร์
ววิจารณร์โยบอทกครนังขึ้ ในขผู้อ 5-10 บวิลดนัดเตสือนความจสาโยบวมาความพวินาศจะมาถนงเหลมาคนชนันึ่ว และ
ในขผู้อ 11-21 เขายกภาพประกอบความพวินาศททนึ่จะมาถนงเหลมาคนชนันึ่ว
โยบ 18:1-4

แลผู้วบดิลดนดคนชอ อาหว์ตอบวผ่า 2 "ทผ่านจะคผู้นหาถผู้อยคกานานเทผ่าใด จง

ใครผ่ครวญแลผู้วภายหลนงพวกเราจะพอด บธิลดนัดไมตมภีควทำมเหป็นอกเหป็นใจใหข้โยบเลย เขทำสรรุปวตทำโยบ
ไมตยอมรนับกทำรกระทททำกธิจของพระเจข้ทำในบรรดทำกทำรงทำนของมนรุษยรเมสืที่อเขทำไมตยอมรนับควทำมบทำป
ของเขทำ

3 ทกาไมเราจนงถอกนนบใหผู้เปป็นสนตวว์ และถชอวผ่าเลวทรามในสายตาของทผ่าน 4 ทผ่านผอผู้ฉมีกตนวของ
ทผ่านดผู้วยความโกรธของทผ่าน จะใหผู้แผผ่นดดินโลกถอกทอดทดินั้งเพราะเหป็นแกผ่ทผ่านหรชอ หรชอจะใหผู้กผู้อน
หดินโยกยผู้ายจากทมีนึ่ของมนน ควทำมโกรธอยตทำงรรุนแรงของบธิลดนัดปรทำกฏชนัดเจน เขทำวรุนต วทำยใจจรธิงๆทภีที่
โยบไมตยอมรนับสทำรภทำพควทำมบทำปของตน ทมานในทภีนที่ ร ภีหมทำยถขงพระเจข้ทำ บธิลดนัดอข้ทำงวตทำพระเจข้ทำทรง
ประหลทำดพระทนัยยธิงที่ นนักกนับกทำรเหป็นวตทำตนัวเองชอบธรรมของโยบ
โยบ 18:5-10

พรข้อมกนันนนัรนบธิลดนัดยนังเรธิที่มรต ทำยยทำวคททำสรุภทำษธิตตตทำงๆของชทำวตะวนัน

ออกโดยหมทำยเหตรุวทำต มภีแตตควทำมพธินทำศรอคอยเหลตทำคนชนัวที่ เออ ความสวผ่างแหผ่งคนชนวนึ่ จะถอกดนบเสมีย
และเปลวไฟของเขาจะไมผ่สผ่องแสงอมีก 6 ความสวผ่างในเตป็นทว์ของเขาจะมชด และตะเกมียงของเขาจะ
ดนบพรผู้อมกนบเขา ควทำมคธิดตรงนภีรกคป็ สือวตทำโยบคทำดหวนังไดข้แตตควทำมมสืดในชภีวตธิ ของเขทำ
7 กผู้าวอนนแขป็งแรงของเขากป็จะสนนั้นเขผู้า และความคดิดอผ่านของเขาเองกป็จะควกนึ่าเขาลง 8 เพราะ
เขาถอกเหวมีนึ่ยงเขผู้าไปในขผ่ายดผู้วยเทผู้าของเขาเอง และเขาเดดินอยอบผ่ นหลบมพราง ตทำมทภีที่บธิลดนัดไดข้กลตทำว
ไวข้ โยบคทำดหวนังไดข้แตตควทำมยทำกลททำบทำก เขทำจะตธิดกนับเพรทำะควทำมบทำปของตนัวเอง
9 กนบอนนหนนนึ่งจะฉวยสผู้นเทผู้าของเขาไวผู้ ผอปผู้ ลผู้นจะมมีชนยตผ่อเขา 10 มมีบวผ่ งซผ่อนอยอใผ่ นดดินไวผู้ดนก
เขา มมีกบน อยอใผ่ นทางไวผู้ดนกเขา กนับอนันหนขงที่ คสือ กนับดนักนก เหมสือนเดธิมทภีคที่ วทำมคธิดตรงนภีรกคป็ สือวตทำมภีแตต
ควทำมยทำกลททำบทำกรอคอยโยบเพรทำะเขทำไมตยอมรนับสทำรภทำพควทำมบทำปทภีที่ถถูกเชสืที่อวตทำมภีในชภีวธิตของเขทำ
โยบ 18:11-15

สดิงนึ่ นผ่าหวาดเสมียวจะทกาใหผู้เขาตกใจอยอรผ่ อบดผู้าน และไลผ่ตดิดสผู้นเทผู้า

ของเขาอยอผ่ บธิลดนัดพรรณนทำตตอไปถขงภนัยพธิบนัตธิทรภีที่ อคอยเหลตทำคนชนัวที่ ทนัรงในชภีวธิตนภีรและชภีวตธิ หนข้ทำ
12 กกาลนงของเขากป็จะกรผ่อนไปเพราะความหดิว และภนยพดิบนตดิกป็จะคอยพรผู้อมอยอผ่ทมีนึ่ขผู้างเขา
13 มนนจะกดินความแขป็งแกรผ่งแหผ่งผดิวหนนงของเขาเสมีย แมผู้แตผ่บตบ รหนวปมีแหผ่งความตายจะกดินความ
แขป็งแกรผ่งของเขาเสมีย มภีแตตควทำมทรุกขรโศกและควทำมรกรข้ทำงวตทำงเปลตทำรอคอยโยบเพรทำะวตทำในควทำม
คธิดของบธิลดนัด เขทำมภีควทำมผธิดเรสือที่ งควทำมบทำป

14 ความไวผู้วางใจของเขาจะถอกถอนออกจากเตป็นทว์ของเขา จะถอกนกามายนงกษนตรดิยแว์ หผ่ง
ความนผ่าหวาดเสมียว 15 สดิงนึ่ ทมีนึ่ไมผ่ใชผ่ของเขาจะอาศนยอยอผ่ในเตป็นทว์ของเขา จะมมีกกามะถนนเกลชนึ่อนกลาด
อยอเผ่ หนชอทมีนึ่อยอขผ่ องเขา คททำพยทำกรณรตตทำงๆเกภีที่ยวกนับภนัยพธิบนัตธิถถูกกลตทำวถขงเหลตทำคนชนัวที่ บธิลดนัดยตอมบอก
เปป็นนนัยวตทำนภีที่เปป็นชะตทำกรรมทภีที่รอคอยโยบอยถูต
โยบ 18:16-21

คททำพยทำกรณรอนันหดหถูตนร ภีดททำเนธินตตอไป รากของเขาจะแหผู้งไปขผู้างใตผู้

นนนนั้ และกดินึ่งของเขาทมีนึ่อยอผ่ขาผู้ งบนจะถอกตนดทดินั้ง 17การระลนกถนงเขาจะพดินาศไปจากโลก และเขาจะ
ไมผ่มมีชชนึ่ออยอใผ่ นถนน บธิลดนัดพยทำกรณรแตตควทำมรกรข้ทำงวตทำงเปลตทำสททำหรนับโยบ
18 เขาจะถอกผลนกไสจากความสวผ่างเขผู้าสอคผ่ วามมชด และจะถอกไลผ่ออกไปจากแผผ่นดดินโลก 19
เขาจะไมผ่มมีลอกหรชอหลานทผ่ามกลางประชาชนของเขา และจะไมผ่มมีใครเหลชออยอผ่ในทมีนึ่ซนนึ่งเขาเคยอาศนย
อยอผ่ เพรทำะควทำมผธิดทภีที่เขทำเชสืที่อวตทำมภีในตนัวโยบ บธิลดนัดจขงพยทำกรณรตตอไปวตทำโยบจะไมตมภีผถูข้สสืบสกรุล
20 ผอทผู้ มีนึ่มาภายหลนงเขากป็จะตกตะลนงดผู้วยวนนของเขา เหมชอนกนบผอทผู้ มีนึ่มากผ่อนกป็หวาดกลนวดผู้วย
21 แนผ่ละ ทมีนึ่อยอขผ่ องคนชนนึ่วเปป็นอยผ่างนมีนั้แหละ และทมีนึ่อยอขผ่ องคนซนงนึ่ ไมผ่รผู้จอ นกพระเจผู้ากป็เปป็นอยผ่างนมีนั้
แหละ" ดนังนนัรนบธิลดนัดจขงกลตทำวสรรุปสธิที่งทภีที่เขทำคธิดวตทำจะเกธิดขขรนกนับโยบ เขทำคธิดเองวตทำโยบเปป็นคนชนัวที่ และ
ไมตนนับถสือพระเจข้ทำ ดนังนนัรนโยบจขงสมควรไดข้รนับควทำมยทำกลททำบทำกทภีที่เขทำเผชธิญอยถู ต
*****
ภนำพรวมของโยบ 19: บทททนึ่ 19 นสาเสนอคสาตอบกลนับของโยบแกมคสากลมาวหาททนึ่สองของบวิล
ดนัด โยบบมนวมาพวกเพสืนึ่อนแตมปากของเขาไดผู้พถูดจาใหผู้รผู้ายเขาในขผู้อ 1-7 จากนนัขึ้นเขากป็ควิดเองอยมาง
เตป็มททวนึ่ มาความทสุกขร์ยากของเขาเปป็นฝทมสือของพระเจผู้าในขผู้อ 8-22 สสุดทผู้ายเขาประกาศความเชสืนึ่ออยมาง
สสุดใจในการเปป็นขนขึ้นจากตายททนึ่จะมานนัขึ้นในขผู้อ 23-29
โยบ 19:1-7

แลผู้วโยบตอบวผ่า 2 "ทผ่านทนนั้งหลายจะทรมานจดิตใจชผู้านานสนกเทผ่าใด

ทนนั้งทบบขผู้าเปป็นชดินนั้ ๆดผู้วยถผู้อยคกา บทนภีรขร นข ตข้นดข้วยคททำบตนของโยบทภีที่มภีตตอเหลตทำอดภีตเพสืที่อนของเขทำ

3 ทผ่านทนนั้งหลายพอดสบประมาทขผู้าสดิบหนแลผู้ว จนถขงตอนนภีรเพสือที่ นๆของโยบไดข้กลตทำวคททำ
เทศนทำสนังที่ สอนแบบยกตนัวเองวตทำดภีแกตโยบหข้ทำเรสืที่องแลข้ว โยบอทำจคธิดวตทำพวกมนันเพธิที่มเปป็นสองเทตทำแลข้ว
หรสือเขทำอทำจกททำลนังหมทำยถขงคททำเทศนทำสนังที่ สอนกตอนหนข้ทำนนัรนของพวกเขทำทภีที่กลตทำวแกตเขทำซขที่งไมตถถูก
บนันทขกไวข้ วลภีสรุดทข้ทำย และทมีนึ่ทกาตนวเปป็นคนแปลกหนผู้าตผ่อขผู้านนนั้นทผ่านกป็ไมผ่อายเลย มภีควทำมหมทำยวตทำ
พวกทตทำนไมตละอทำยเลยทภีที่ปฏธิบนัตธิตตอขข้ทำอยตทำงผธิดๆ
4 ถผู้าแมผู้วผ่าขผู้าหลงทกาผดิดจรดิง ความผดิดของขผู้ากป็อยอผ่กบน ขผู้า โยบยกหลนักเหตรุผลประกอบ ขข้อ
โตข้แยข้งของเขทำกป็คสือวตทำ แมข้หทำกเขทำไดข้ทททำบทำปจรธิง นนันที่ กป็เปป็นปนัญหทำของเขทำและไมตใชตของพวกเขทำ
มนันไมตใชตธรุระอะไรของพวกเขทำเลย
5 ถผู้าทผ่านทนนั้งหลายจะผยองเพราะขผู้าจรดิง และใชผู้ความตกนึ่าตผู้อยของขผู้าปรนกปรกาขผู้า 6 จง
ทราบเถดิดวผ่าพระเจผู้าทรงควกนึ่าขผู้าลงแลผู้ว และไดผู้ทรงเอาตาขผ่ายของพระองคว์ลผู้อมขผู้าไวผู้ นภีที่เทตทำกนับโยบ
ตอบกลนับไปวตทำ “หทำกพวกทตทำนจะมองและพถูดจทำวทำงโตตตอไป กป็จงจททำไวข้เถธิดวตทำพระเจข้ทำทรงเปป็นผถูข้
เลตนงทำนขข้ทำและทรงลข้อมขข้ทำไวข้รอบ” โยบยนังไมตเขข้ทำใจวตทำจรธิงๆแลข้วซทำตทำนคสือผถูข้ทภีที่สรข้ทำงควทำมทรุกขร
ยทำกแกตเขทำ เขทำคธิดไดข้แตตเพภียงวตทำพระเจข้ทำกททำลนังเลตนงทำนเขทำอยถูต เขทำไมตรวถูข้ ทำต เพรทำะเหตรุใด
7 ดอเถดิด ขผู้ารผู้องออกมาเพราะเหตบความทารบณ แตผ่ไมผ่มมีใครฟนง ขผู้ารผู้องใหผู้ชวผ่ ย แตผ่ไมผ่มมีความ
ยบตดิธรรมทมีนึ่ไหน เขทำรข้องอรุทธรณรตตอพระเจข้ทำ แมข้พระเจข้ทำยนังไมตทรงตอบคททำอธธิษฐทำนของเขทำกป็ตทำม
โยบ 19:8-22

ในเนสืรอหทำสต วนตตอไปนภีร โยบรนับรถูคข้ วทำมยทำกลททำบทำกของตน แตตคดธิ

เองวตทำพระเจข้ทำกททำลนังตภีสอนเขทำอยถูเต พรทำะสธิที่งทภีที่เขทำไมตเขข้ทำใจ พระองคว์ทรงกผ่อกกาแพงกนนั้นทางขผู้าไวผู้ ขผู้า
จนงขผู้ามไปไมผ่ไดผู้ และพระองคว์ทรงใหผู้ทางของขผู้ามชดไป 9 พระองคว์ทรงปลดสงผ่าราศมีของขผู้าไปจาก
ขผู้าเสมีย และทรงถอดมงกบฎจากศมีรษะของขผู้า 10 พระองคว์ทรงพนงขผู้าลงเสมียทบกดผู้านและขผู้ากป็สนดินั้ ไป
พระองคว์ทรงทนนั้งความหวนงของขผู้าขนนั้นเหมชอนถอนตผู้นไมผู้ 11 พระพดิโรธของพระองคว์พลบผ่งขนนั้นใสผ่ขผู้า
และทรงนนบขผู้าวผ่าเปป็นปรปนกษว์ของพระองคว์ ดข้วยสททำนวนโวหทำรแบบบทกวภี โยบพรรณนทำสธิที่งทภีที่เขทำ
คธิดเองวตทำเปป็นกทำรพธิพทำกษทำของพระเจข้ทำทภีที่เกธิดกนับเขทำ

ดข้วยควทำมสะเทสือนใจมทำกขขรนไปอภีก โยบพรรณนทำสธิที่งทภีที่เขทำคธิดเองวตทำเปป็นกทำรตภีสอนของ
พระเจข้ทำทภีที่เกธิดกนับเขทำ 12 กองทหารของพระองคว์เขผู้ามาพรผู้อมกนน เขาทนนั้งหลายกผ่อเชดิงเทดินตผ่อสอผู้ขผู้า
และตนนั้งคผ่ายลผู้อมเตป็นทว์ของขผู้า 13 พระองคว์ทรงใหผู้พมีนึ่นผู้องของขผู้าหผ่างไกลจากขผู้า ผอทผู้ มีนึ่คผู้นบ เคยของขผู้ากป็
หนนไปจากขผู้าเสมีย 14 ญาตดิของขผู้าละขผู้าเสมีย และเพชนึ่อนสนดิทของขผู้าไดผู้ลชมขผู้าเสมียแลผู้ว 15 คนทนนั้ง
หลายทมีนึ่อาศนยอยอใผ่ นบผู้านของขผู้าและสาวใชผู้ของขผู้า นนบขผู้าเปป็นคนตผ่างดผู้าว ขผู้ากลายเปป็นคนตผ่างดผู้าว
ในสายตาของเขา แมข้แตตบรรดทำญทำตธิและคนรนับใชข้ของเขทำกป็หนันหลนังใหข้โยบ
16 ขผู้าเรมียกคนใชผู้ของขผู้า แตผ่เขาไมผ่ตอบขผู้า ขผู้าตผู้องวดิงวอนเขาดผู้วยปากของขผู้า 17 ลมหายใจ
ขผู้าเปป็นทมีนึ่ขยะแขยงแกผ่ภรรยาของขผู้า ถนงแมผู้ขผู้าไดผู้อผู้อนวอนเพชนึ่อลอกๆทมีนึ่บนงเกดิดแกผ่ขผู้าเอง 18 แมผู้เดป็กๆดอ
หมดินึ่นขผู้า เมชนึ่อขผู้าลบกขนนั้นเขากป็วผ่าขผู้า 19 สหายสนดิททนนั้งสดินั้นของขผู้ารนงเกมียจขผู้า และคนเหลผ่านนนั้นทมีนึ่ขผู้ารนก
เขาหนนหลนงใหผู้ขาผู้
โยบพรรณนทำตตอไปวตทำแมข้แตตครอบครนัวและเพสืที่อนๆของเขทำกป็หนันมทำเลตนงทำนเขทำ โยบยนัง
ระลขกวตทำตนไดข้วธิงวอนเผสืที่อลถูกๆของตนตอนทภีที่พวกเขทำยนังมภีชภีวธิตอยถู ต ขณะเดภียวกนันเดป็กเลป็กคนอสืนที่ ๆทภีที่
ใกลข้ชธิดกนับครอบครนัวของเขทำกป็ดถูหมธิที่นเขทำ แมข้แตตภรรยทำของเขทำกป็เรธิที่มทททำตนัวเหธินหตทำงตตอเขทำ พวก
เพสือที่ นสนธิททภีที่สรุดของเขทำ (ไมตใชตเอลภีฟนัส บธิลดนัดหรสือโศฟทำรร) ไดข้หนันมทำตตอสถูข้เขทำ
20 กระดอกของขผู้าเกาะตดิดหนนงและตดิดเนชนั้อของขผู้า และขผู้ารอดไดผู้อยผ่างหวบดหวดิด ดข้วยควทำม
สะเทสือนใจยธิงที่ นนัก โยบพรรณนทำวตทำตนัวเองเปป็นเหมสือนหนนังหรุมข้ กระดถูก แมข้กทำยยนังมภีชภีวตธิ อยถูต เขทำกป็
ถสือวตทำมนันเปป็นเชตนนนัรนแบบหวรุดหวธิด วลภีหลนังซขที่งใชข้จนทรุกวนันนภีรหมทำยถขงกทำรแทบเอทำชภีวธิตไมตรอด
ขณะทภีที่โยบปธิดทข้ทำยเนสืรอหทำตอนนภีร เขทำกป็รข้องบอกพวกคนทภีที่ทรมทำนเขทำวตทำ 21 โอ ขผู้าแตผ่ทผ่าน
สหายของขผู้า สงสารขผู้าเถดิด สงสารขผู้าเถดิด เพราะพระหนตถว์ของพระเจผู้าไดผู้แตะตผู้องขผู้า เขทำวธิงวอน
พวกเขทำใหข้สงสทำรเขทำ เทตทำทภีที่เขทำทรทำบ พระเจข้ทำกททำลนังเลตนงทำนเขทำอยถูต 22 ทกาไมทผ่านทนนั้งหลายจนงขผ่มเหง
ขผู้าอยผ่างกนบเปป็นพระเจผู้า ทกาไมทผ่านไมผ่พอใจกนบเนชนั้อของขผู้า แคตพระเจข้ทำกททำลนังเลตนงทำนเขทำอยถูต (หรสือ
เขทำคธิดวตทำเปป็นอยตทำงนนัรน) กป็แยตพอแลข้ว เขทำอยทำกรถูข้วทำต ทททำไมพวกเขทำถขงยนังไมตสะใจอภีกและมรุตงทภีจที่ ะกนัด
กธินเขทำเหมสือนนกกธินซทำกศพ

โยบ 19:23-24

ครทำวนภีรโยบเปลภีที่ยนมทำยกเรสืที่องกทำรเปป็นขขรนจทำกตทำยบข้ทำง เขทำเกรธิที่นนททำ

โดยรข้องออกมทำวตทำ โอ ขผู้าอยากใหผู้ถผู้อยคกาของขผู้าไดผู้ถอกบนนทนกไวผู้ โอ ขผู้าอยากใหผู้จารนกไวผู้ในหนนงสชอ
เขทำรข้องขอใหข้วธิบนัตธิของตนถถูกบนันทขกไวข้เพสืที่อทภีจที่ ะไมตถถูกลสืมเสภีย เขทำอยทำกใหข้มนนั เปป็นบนันทขกททำงกทำร
และใหข้ใครๆไดข้อตทำน โยบหทำรถูไข้ มตวทำต พระเจข้ทำจะทรงทททำใหข้มนันเกธิดขขรนตทำมนนัรนจรธิงๆ
24 ขผู้าอยากใหผู้สลนกไวผู้ในศดิลาเปป็นนดิตยว์ ดผู้วยปากกาเหลป็กและตะกนนึ่ว พรข้อมกนับสททำนวน
โวหทำรเพธิมที่ เตธิม โยบอยทำกใหข้ถข้อยคททำของตนถถูกสลนักไวข้ในศธิลทำและถถูกหลตอเปป็นแผตนปข้ทำยถทำวร
กลตทำวอภีกนนัยหนขงที่ เขทำอยทำกใหข้เรสืที่องของตนถถูกบนันทขกไวข้เพสืที่อชนรรุตนหลนัง เขทำเชสืที่อมนันที่ จรธิงจนังวตทำเหตรุของ
ตนนนัรนชอบธรรม ดนังนนัรนเขทำจขงขอใหข้มนนั ถถูกสลนักไวข้ในหธินเกลสือกวตทำใครจะบธิดเบสือนมนันในภทำยหลนัง
โยบ 19:25-27

พรข้อมกนันนนัรนโยบตนัรงตทำคอยวนันแหตงกทำรเปป็นขขรนจทำกตทำย แตผ่สผ่วนขผู้า

ขผู้าทราบวผ่า พระผอไผู้ ถผ่ของขผู้าทรงพระชนมว์อยอผ่ และในทมีนึ่สบ ดพระองคว์จะทรงประทนบยชนบนแผผ่นดดิน
โลก พรข้อมนธิมธิตทภีที่ไดข้รบนั กทำรดลใจจทำกพระวธิญญทำณ โยบประกทำศวตทำพระเจข้ทำทรงพระชนมรอยถูแต ละ
ทรงเปป็นพระผถูข้ไถตของเขทำ เขทำยนังบอกลตวงหนข้ทำถขงวนันนนัรนเมสืที่อพระผถูข้ไถตของเขทำจะทรงประทนับยสืนบน
แผตนดธินโลกสนักวนันหนขงที่ ชตทำงเปป็นคททำประกทำศทภีที่นตทำทขที่งจรธิงๆ!
หทำกเรทำเชสืที่อวตทำโยบเขภียนกตอนโมเสส ซขที่งนตทำจะเปป็นเชตนนนัรน ตรงนภีรเรทำกป็พบควทำมเขข้ทำใจอนัน
ชนัดเจนทภีที่วทำต พระเยโฮวทำหรทรงเปป็นพระผถูข้ไถตของมนรุษยรและทภีที่วทำต พระองครจะเสดป็จมทำยนังแผตนดธินโลก
สนักวนันหนขที่ง ควทำมมนันที่ ใจของโยบในพระผถูข้ไถตของเขทำกป็ชนัดเจน แมข้พวกเพสืที่อนชอบตธิของเขทำไดข้ทททำใหข้
เขทำทรุกขรใจหนนักยธิงที่ ขขรน เขทำกป็รถูข้วทำต ควทำมรอดของเขทำอยถูใต นพระผถูข้ไถตของเขทำ นอกจทำกนภีรพระผถูข้ไถตของ
เขทำจะเสดป็จมทำสนักวนันหนขงที่ และประททำนกทำรชตวยใหข้พนข้ โดยสมบถูรณร
26 และหลนงจากตนวหนอนแหผ่งผดิวหนนงทกาลายรผ่างกายนมีนั้แลผู้ว ในเนชนั้อหนนงของขผู้า ขผู้าจะเหป็น
พระเจผู้า และแมข้หทำกโยบไมตมชภี ภีวธิตอยถูจต นถขงวนันนนัรนทภีที่พระผถูข้ไถตของเขทำเสดป็จมทำปรทำกฏ เขทำกป็รถูข้วทำต จะมภี
กทำรเปป็นขขรนจทำกตทำยของคนชอบธรรมและรถูวข้ ทำต ในวนันนนัรนเขทำจะเหป็นพระเจข้ทำ! โยบกลตทำวชนัดเจนถขง
ควทำมตทำยและกทำรเนตทำเปสืที่อยอนันไมตนตทำอภธิรมยรของรต ทำงกทำยมนรุษยร ถขงกระนนัรนเขทำกป็มคภี วทำมเชสืที่อมนันที่ วตทำ
จะถถูกชรุบใหข้เปป็นขขรนหลนังจทำกนนัรนและจะเหป็นพระเจข้ทำในวนันนนัรน นภีที่เปป็นคททำพยทำกรณรอนนั ลขกซขรงเรสืที่องกทำร

เปป็นขขรนจทำกตทำยในสธิที่งทภีที่อทำจเปป็นหนนังสสือเลตมแรกของพระคนัมภภีรทร ภีที่ถถูกเขภียนขขรนมทำ กระทนังที่ ในสมนัย
กตอนเหลตทำอนัครปภีตทำ พระเจข้ทำกป็ทรงสททำแดงพระองครเองใหข้เปป็นทภีที่รจถูข้ นักในฐทำนะพระผถูข้ไถตของ
มนรุษยชทำตธิแลข้วและกทำรเปป็นขขรนจทำกตทำยของคนชอบธรรมจะเกธิดขขรนสนักวนันหนขงที่
27 ผอซผู้ นนึ่งขผู้าจะไดผู้เหป็นเอง และนนยนว์ตาของขผู้าจะไดผู้เหป็น ไมผ่ใชผ่คนอชนึ่น แมผู้วผ่าจดิตใจในตนวขผู้ากป็
อผ่อนโหย โยบกลตทำวตตอไปอยตทำงชนัดเจนมทำกๆวตทำเขทำเองจะเหป็นพระเจข้ทำดข้วยตทำตนัวเอง แนตนอนวตทำนภีที่จะ
เกธิดขขรนในกทำรเปป็นขขรนจทำกตทำยเมสืที่อมนรุษยชทำตธิทภีที่ถถูกไถตจะไมตมภีรตทำงกทำยทภีที่เตป็มไปดข้วยบทำปหรสือ
ธรรมชทำตธิบทำปอภีกตตอไป แมข้วทำต ควทำมตทำยจะทททำใหข้อวนัยวะภทำยในของเขทำเนตทำเปสืที่อยไป เขทำกป็รถูข้วทำต เขทำจะ
เหป็นพระเจข้ทำสนักวนันหนขที่ง ดนังนนัรนโยบจขงรข้องทถูลตตอพระเจข้ทำ แมข้หทำกเขทำตทำย เขทำกป็รถูข้วทำต เขทำจะยสืนโดยถถูก
พระเจข้ทำนนับวตทำเปป็นผถูข้ชอบธรรมจทำกขข้อกลตทำวหทำเหลตทำนนัรนทภีที่พวกเพสืที่อนของเขทำใสต รข้ทำยเขทำ
โยบ 19:28-29

โยบสรรุปคททำตอบของตนทภีมที่ ภีตตอขข้อกลตทำวหทำตตทำงๆของบธิลดนัด แตผ่

ทผ่านทนนั้งหลายควรวผ่า `ทกาไมพวกเราขผ่มเหงทผ่าน เมชนึ่อรากของเรชนึ่องนนนั้นพบอยอผ่ในตนวเรา' โยบบอก
บธิลดนัดและเพสืที่อนๆวตทำพวกเขทำควรถทำมวตทำ “ทททำไมถขงขตมเหงโยบทนัรงๆทภีที่เขทำรถูคข้ วทำมจรธิง”
29 จงกลนวดาบ เพราะพระพดิโรธนกาโทษของดาบมา เพชนึ่อทผ่านจะทราบวผ่ามมีการพดิพากษา"
ยธิงที่ กวตทำนนัรนโยบเตสือนวตทำพวกเขทำควรเกรงกลนัวกทำรแกข้แคข้นจทำกพระเจข้ทำเองโทษฐทำนทภีที่ซร ททำเตธิมเขข้ทำกนับ
ควทำมทรุกขรยทำกทภีที่เขทำทนอยถูแต ลข้ว
*****
ภนำพรวมของโยบ 20: ไมมยอม ทผู้อเพราะคสาเตสือนในบทททนึ่แลผู้วของโยบ โศฟารร์เรวิมนึ่ เทศนาสนันึ่ง
สอนโยบเปป็นรอบททนึ่สอง เขาเตสือนวมาความชสืนึ่นชมยวินดทของคนชนัวนึ่ คงอยถูมไมมนานในขผู้อ 1-9 ยวิงนึ่ กวมา
นนันขึ้ เขาเตสือนเรสืนึ่องความพวินาศของคนชนัวนึ่ ในขผู้อ 10-22 จากนนัขึ้นในขผู้อ 23-29 เขาเตสือนเรสืนึ่องจสุดจบใน
ททนึ่สสุดของคนชนันึ่ว
โยบ 20:1-9

แลผู้วโศฟารว์ชาวนาอาเมหว์ตอบวผ่า 2 "เพราะฉะนนนนั้ เพราะเหตบความ

คดิดของขผู้าๆจนงตผู้องตอบดผู้วยความเรผ่งรผู้อน 3 ขผู้าไดผู้ฟนงคกาตดิเตมียนทมีนึ่สบประมาทแลผู้ว เพราะเหตบ

จดิตใจขผู้ารอผู้เรชนึ่องขผู้าจนงตผู้องตอบ โศฟทำรรเรธิที่มเทศนทำสนังที่ สอนโยบเปป็นรอบทภีที่สองโดยหมทำยเหตรุวทำต เขทำไดข้
ยธินโยบแกข้ตตทำงคททำวธิจทำรณรทมภีที่ ภีตตอเขทำ ดนังนนัรนเขทำคธิดวตทำเขทำตข้องพถูดมทำกกวตทำนภีร
4 ตนนั้งแตผ่ดนกดกาบรรพว์มา ตนนั้งแตผ่มนบษยว์ถอกวางไวผู้บนแผผ่นดดินโลก ทผ่านไมผ่ทราบหรชอวผ่า
5 เสมียงไชโยของคนชนนึ่วนนนนั้ สนนนั้ และความชชนึ่นบานของคนหนผู้าซชอนึ่ ใจคดนนนนั้ เปป็นแตผ่ครอผ่เดมียว สทำระ
สททำคนัญของคททำวธิจทำรณรของโศฟทำรรมภีดงนั นภีร แมข้วทำต โยบอทำจปฏธิเสธวตทำตนทททำผธิดและดถูเหมสือนมภีชยนั ในกทำร
โตข้แยข้งของตน โศฟทำรรกเป็ ตสือนวตทำกทำรมภีชนัยเชตนนนัรนคงอยถูไต ดข้ไมตนทำน นนันที่ อทำจเปป็นคททำพถูดทภีที่เปป็นจรธิงใน
ชภีวธิต แตตโศฟทำรรกแป็ สดงใหข้เหป็นอภีกครนัรงวตทำตนไมตรเถูข้ ลยวตทำอะไรกททำลนังเกธิดขขรนกนับโยบอยถูจต รธิงๆ
โศฟทำรจขงเตสือนวตทำ 6 แมผู้ความสอ งของเขาเดผ่นขนนั้นไปถนงฟผู้าสวรรคว์ และศมีรษะของเขาไปถนง
หมอผ่เมฆ 7 เขาจะพดินาศเปป็นนดิตยว์อยผ่างอบจจาระของเขาเอง บรรดาคนทมีนึ่เคยเหป็นเขาจะพอดวผ่า `เขา
อยอทผ่ มีนึ่ไหน' 8 เขาจะบดินไปเสมียเหมชอนความฝนน และจะไมผ่มมีใครพบอมีก เขาจะถอกไลผ่ไปเสมียอยผ่าง
นดิมดิตในกลางคชน 9 นนยนว์ตาซนนึ่งไดผู้เหป็นเขาจะไมผ่เหป็นเขาอมีก หรชอทมีนึ่ของเขาจะไมผ่เหป็นเขาอมีกเลย
โศฟทำรรเตสือนอยตทำงนตทำเลสืที่อมใสวตทำแมข้คนชนัวที่ อทำจดถูเหมสือนมภีชนัยชนะ ในไมตชข้ทำเขทำกป็จะพธินทำศไป
เขทำจะหทำยไปเหมสือนควทำมฝนันยทำมคทที่ทำคสืน เขทำจะจทำงหทำยไปและไมตถถูกพบเหป็นอภีก เขทำบอกวตทำนภีที่คสือ
ชะตทำกรรมของโยบ
โยบ 20:10-22

จทำกนนัรนโศฟทำรรกเป็ ตสือนเกภีที่ยวกนับผลทภีที่ตทำมมทำตตทำงๆอนันนตทำกลนัวของ

ควทำมบทำปโดยบอกวตทำนภีที่คสือสธิที่งทภีที่โยบเผชธิญ ลอกหลานของเขาจะเสาะหาเปป็นทมีนึ่โปรดปรานของคน
ยากจน และมชอของเขาจะคชนทรนพยว์สมบนตดิของเขา 11 กระดอกของเขาเตป็มไปดผู้วยความบาปของ
คนหนบผ่มซนนึ่งจะนอนลงกนบเขาในผงคลมีดนดิ ลถูกหลทำนของคนชนัวที่ เชตนโยบจะกลทำยเปป็นคนรนับใชข้ใหข้
แกตคนตทที่ทำตข้อยทภีที่สรุด
12 แมผู้วผ่าความชนวนึ่ จะหวานอยอใผ่ นปากของเขา แมผู้เขาซผ่อนไวผู้ใตผู้ลดินั้นของเขา 13 แมผู้เขาไมผ่
อยากจะปลผ่อยและไมผ่ละทดินั้ง แตผ่อมไวผู้ในปากของเขา 14 อาหารของเขายนงเปลมีนึ่ยนในทผู้องของเขา

เหมชอนพดิษของงอเหผ่าในตนวเขา แมข้คนชนัวที่ อยตทำงโยบประสบควทำมเพลธิดเพลธินในควทำมชนัวที่ ในไมตชข้ทำ
มนันกป็จะกลทำยเปป็นควทำมขมขสืนที่ ภทำยในตนัวเขทำ
15 เขากลชนทรนพยว์สมบนตดิลงไป แตผ่จะอาเจมียนมนนออกมาอมีก พระเจผู้าจะเหวมีนึ่ยงมนนออกมา
จากทผู้องของเขา 16 เขาจะดอดพดิษของงอเหผ่า ลดินั้นของงอรผู้ายจะฆผ่าเขา 17 เขาจะไมผ่ไดผู้เหป็นแมผ่นกนั้า
ลกาธาร หรชอนกนั้าเอผ่อลผู้น คชอลกาธารทมีนึ่มมีนกนั้าผนนั้งและนมขผู้นไหลอยอผ่ ดข้วยถข้อยคททำดตทำวตทำเพธิที่มเตธิม โศฟทำรร
พรรณนทำวตทำพระเจข้ทำจะทรงพธิพทำกษทำพวกคนชนัวที่ แมข้วทำต ฝตทำยหลนังไดข้เจรธิญขขรนกป็ตทำม พวกคนชนัวที่ อยตทำง
โยบจะไมตเหป็นควทำมเจรธิญรรุตงเรสืองอภีกเลย
18 เขาจะคชนผลงานของเขา และจะไมผ่กลชนกดินเสมีย เขาไดผู้กกาไรเทผ่าไหรผ่ เขาจะตผู้องคชนใหผู้
เทผ่านนนั้น และเขาจะไมผ่ไดผู้ความชชนึ่นบานในสดินึ่งนนนนั้ เลย เหลตทำคนชนัวที่ อยตทำงโยบจะถถูกบนังคนับใหข้คสืนสธิที่งทภีที่
พวกเขทำไดข้เอทำมทำจทำกผถูข้อสืที่นอยตทำงอยรุตธิธรรม
19 เพราะเขาไดผู้ขยมีแนั้ ละทอดทดินั้งคนยากจน เขาไดผู้ชดิงบผู้านซนงนึ่ เขาไมผ่ไดผู้สรผู้าง 20 แนผ่นอนเขา
จะไมผ่รผู้สอ นกสงบใจ เขาจะเกป็บสดินึ่งทมีนึ่เขาปรารถนาไมผ่ไดผู้เลย เพรทำะเหลตทำคนชนัวที่ อยตทำงโยบไดข้บภีบบนังคนับ
คนยทำกจน เขทำกป็จะเกภีที่ยวสธิที่งเดภียวกนันนภีร
21 อาหารของเขาจะไมผ่มมีอะไรเหลชอ เหตบฉะนนนั้นไมผ่มมีใครเสาะหาทรนพยว์สมบนตดิของเขา
22 ในขณะทมีนึ่เขาอดินึ่มหนกาสการาญ เขาจะตกในสภาพขนดสน มชอของคนชนวนึ่ ทนนั้งปวงจะมายนงเขา มภีแตต
ควทำมยทำกลททำบทำกจะรอคอยเหลตทำคนชนัวที่ อยตทำงโยบ
โยบ 20:23-29

ครทำวนภีรโศฟทำรรเปลภีที่ยนมทำพรรณนทำถขงควทำมพธินทำศในทภีที่สรุดของพวก

คนชนัวที่ เขทำคธิดเองตตอไปวตทำโยบเปป็นคนชนัวที่ เมชนึ่อกกาลนงจะเตดิมทผู้องของเขาใหผู้เตป็ม พระเจผู้าจะทรงสผ่ง
ความพดิโรธอนนดบเดชอดมาถนงเขา และหลนนึ่งลงมาบนเขาเมชนึ่อเขารนบประทานอาหารอยอผ่ 24 เขาจะลมีนั้จาก
อาวบธเหลป็ก คนนธนอเหลป็กกลผู้าจะแทงเขาทะลบ 25 เขาดนงมนนออก และมนนออกมาจากรผ่างกายของเขา
เออ กระบมีนึ่อนน วาววนบออกมาจากนกนั้าดมีของเขา ความนผ่าหวาดเสมียวมายนงเขา มภีแตตควทำมยทำกลททำบทำก
และควทำมททำรรุณรอคอยเหลตทำคนชนัวที่ นภีที่บอกเปป็นนนัยวตทำสธิที่งเดภียวกนันนภีรรอคอยโยบอยถูต

26 ความมชดทนนั้งปวงจะซผ่อนไวผู้ในทมีนึ่ลนกลนบของเขา ไฟทมีนึ่ไมผ่ตผู้องเปผ่าจะกลชนเขาเสมีย สดินึ่งใดทมีนึ่
เหลชออยอใผ่ นเตป็นทว์ของเขาจะถอกเผาผลาญ 27 ฟผู้าสวรรคว์จะสกาแดงความชนนึ่วชผู้าของเขา และแผผ่นดดิน
โลกจะลบกขนนนั้ ปรนกปรกาเขา 28 ผลกกาไรแหผ่งครนวเรชอนของเขาจะถอกนกาไปเสมีย ทรนพยว์สมบนตดิของเขา
จะถอกกวาดไปในวนนแหผ่งพระพดิโรธของพระเจผู้า โศฟทำรรกลตทำวคททำเตสือนตตอไปเกภีที่ยวกนับจรุดจบของ
เหลตทำคนชนัวที่
29 นมีนึ่เปป็นสผ่วนของคนชนวนึ่ จากพระเจผู้า และเปป็นมรดกทมีนึ่พระเจผู้าทรงกกาหนดใหผู้เขา" โศฟทำรร
จขงปธิดทข้ทำยคททำเทศนทำสนังที่ สอนของตนทภีที่มตภี ตอโยบ คททำสนันนธิษฐทำนนภีรกคป็ สือวตทำโยบจะเผชธิญจรุดจบเชตนนนัรน
เพรทำะควทำมชนัวที่ ทภีที่เขทำปธิดบนังไวข้
*****
ภนำพรวมของโยบ 21: โยบตอบกลนับคสาเทศนาสนันึ่งสอนรอบททนึ่สองของโศฟารร์ ขผู้อโตผู้แยผู้ง
หลนักของเขากป็คสือวมาความเจรวิญรสุงม เรสืองของพวกคนชนันึ่วหนักลผู้างขผู้อโตผู้แยผู้งของโศฟารร์ หากมทแตม
ความพวินาศเกวิดขนขึ้นแกมคนชนันึ่ว แลผู้วทสาไมพวกเขายนังเจรวิญตมอไปอยถูม บทนทแขึ้ บมงไดผู้เปป็นสทนึ่สวม น: การททนึ่
เขาเรทยกรผู้องความสนใจของพวกเขาในขผู้อ 1-6 ความเจรวิญของเหลมาคนชนันึ่วในขผู้อ 7-16 การกระทสา
กวิจของพระเจผู้าในขผู้อ 17-26 และการพวิพากษาของเหลมาคนชนันึ่วยนังมาไมมถงน ในขผู้อ 27-34
โยบ 21:1-6

แลผู้วโยบตอบวผ่า 2 "ขอฟนงถผู้อยคกาของขผู้าอยผ่างระมนดระวนง และใหผู้

คกานมีปนั้ ลอบใจทผ่าน 3 ขออดทนหนผ่อยและขผู้าจะพอด และเมชนึ่อขผู้าพอดแลผู้ว กป็เยาะตผ่อไปเถอะ โยบเกรธิที่น
นททำคททำตอบตตอไปของตน เหป็นไดข้ชนัดวตทำเขทำเรธิที่มเหลสืออดกนับพวกเพสืที่อนชอบตธิของเขทำเพรทำะนทรทำเสภียง
ประชดประชนันทภีที่มอภี ยถูต และเมชนึ่อขผู้าพอดแลผู้ว กป็เยาะตผ่อไปเถอะ
4 สผ่วนขผู้านมีนั้ จะตผ่อวผ่ามนบษยว์หรชอ ถผู้าเปป็นเชผ่นนนนั้นทกาไมใจขผู้าจนงไมผ่ควรเปป็นทบกขว์ คททำวตทำ ตมอวมา
ในทภีนที่ ร ภีมคภี วทำมหมทำยในเชธิงกฎหมทำยวตทำ รข้องทรุกขร และไมตใชตในควทำมหมทำยทนัวที่ ๆไป (นนันที่ คสือ บตน) คดภี
ของโยบไมตไดข้ถถูกอรุทธรณรตตอพวกคนทภีที่วธิจทำรณรเขทำ แตตตตอพระเจข้ทำ หทำกเขทำกททำลนังอรุทธรณรตตอมนรุษยร
แลข้วเขทำจะทรุกขรใจไปทททำไม พวกเขทำไดข้ใหข้คททำตอบของพวกเขทำแลข้ว

5 มองดอขผู้าซมี และจงตกตะลนงเถดิด และทผ่านจงเอามชอปดิดปากของทผ่าน 6 เมชนึ่อขผู้าระลนกถนง
เรชนึ่องนมีนั้ขผู้ากป็ตระหนกตกใจ และความสนนนึ่ สะทผู้านกป็จนบเนชนั้อของขผู้า โยบสนังที่ พวกคนทภีที่วจธิ ทำรณรเขทำซขที่ง
เหป็นวตทำตนัวชอบธรรมใหข้มองดถูเขทำใหข้ดภีและหรุบปทำกของพวกเขทำเสภีย สททำหรนับโยบแลข้ว เขทำยอมรนับ
สทำรภทำพวตทำเกธิดควทำมกลนัวและควทำมกระวนกระวทำยเมสืที่อเขทำระลขกถขงสภทำพเดธิมของตน
โยบ 21:7-16

คททำตอบของโยบทภีที่มภีตตอพวกคนทภีที่วธิจทำรณรเขทำกป็คสือวตทำ เหลตทำคนชนัวที่ กป็

เจรธิญขขรนจรธิงๆ ทกาไมคนชนนึ่วจนงมมีชมีวดิตอยอผ่ เออ จนถนงแกผ่ และเจรดิญมมีกกาลนงมากขนนั้น นนันที่ เปป็นจรธิงใน
สมนัยของโยบ มนันเปป็นจรธิงในวนันนภีรดข้วย ดนังนนัรนขข้อโตข้แยข้งทภีที่วทำต ควทำมยทำกลททำบทำกทภีที่โยบเผชธิญอยถูเต ปป็น
หลนักฐทำนทภีที่เพภียงพอซขงที่ พธิสถูจนรถขงกทำรพธิพทำกษทำของพระเจข้ทำจขงวตทำงเปลตทำ – มนันไมตมภีนร ททำหนนักเลย
พรข้อมกนันนนัรนโยบกป็เรธิที่มแจกแจงหลนักฐทำนเพธิมที่ เตธิมทภีที่พธิสถูจนรประเดป็นของเขทำ 8 เชชนั้อสายของ
เขากป็ตนนั้งมนนึ่นคงอยอใผ่ นสายตาของเขา และลอกหลานของเขากป็อยอผ่ตผ่อหนผู้าตผ่อตาเขา 9 เรชอนของเขาทนนั้ง
หลายกป็ปลอดภนยปราศจากความกลนว และไมผู้เรมียวของพระเจผู้ากป็ไมผ่อยอผ่บนเขา 10 วนวผอผู้ของเขาเกดิด
พนนธบว์ ไมผ่มมีขาด วนวเมมียของเขาตกลอก และไมผ่มมีแทผู้ง 11 เขาสผ่งเดป็กๆออกไปอยอผ่อยผ่างฝองแพะแกะ และ
ลอกหลานเลป็กของเขากป็เตผู้นรกา 12 เขาหยดิบเอารกามะนาและพดิณเขาคอผ่ และเปรมปรมีดดิธิ์ตามเสมียงขลบผ่ย
13 ตลอดวนนเวลาของเขา เขากป็เจรดิญ และเขาลงไปทมีนึ่แดนคนตายในพรดิบตาเดมียว พวกคนชนัวที่ มนัก
เจรธิญรรุตงเรสืองตลอดชภีวธิตของตน มนันปรทำกฏชนัดเจนใหข้ทรุกคนไดข้เหป็น
14 เขาจนงทอลพระเจผู้าวผ่า `ขอจากเราไปเสมีย เพราะเราไมผ่ปรารถนาความรอผู้ในทางของทผ่าน
15 องคว์ผผู้ทอ รงมหดิทธดิฤทธดิธิ์คชออะไร ทมีนึ่เราจะตผู้องปรนนดิบนตดิเขา ถผู้าเราอธดิษฐานตผ่อเขา เราจะไดผู้
ประโยชนว์อะไร' พวกคนชนัวที่ ยนังบนังอทำจปนัดทธิรงพระเจข้ทำไปเสภียอยตทำงสธิรนเชธิงดข้วย หทำกพวกคนชนัวที่ ไมตไดข้
ทททำเชตนนนัรนอยตทำงเปธิดเผย พวกเขทำกป็เกป็บงททำทนัศนคตธิทภีที่หมธิที่นประมทำทเชตนนนัรนไวข้ในใจของตนอยตทำง
แนตนอน มนันเปป็นจรธิงในสมนัยนนัรนและมนันเปป็นจรธิงจนทรุกวนันนภีร
16 ดอเถดิด ความจกาเรดิญของเขาทนนั้งหลายไมผ่อยอผ่ในกกามชอของเขา คกาปรนกษาของคนชนวนึ่ อยอผ่หผ่าง
ไกลจากขผู้า โยบจขงปฏธิเสธอธิทธธิพลของเหลตทำคนชนัวที่ เขทำไมตยอมรนับทนัศนคตธิทภีที่หมธิที่นประมทำทใดๆของ
พวกเขทำเลย

โยบ 21:17-26

จทำกนนัรนโยบกป็เรธิที่มพรรณนทำถขงควทำมคธิดเหป็นของตนเกภีที่ยวกนับวธิธภีทภีที่

พระเจข้ทำทรงจนัดกทำรกนับเหลตทำคนชนัวที่ ตะเกมียงของคนชนวนึ่ ดนบบผ่อยเทผ่าใด ความยากลกาบากมาเหนชอเขา
บผ่อยเทผ่าใด พระเจผู้าทรงแจกจผ่ายความเศรผู้าโศกดผู้วยพระพดิโรธของพระองคว์ 18 เขาเปป็นเหมชอน
ฟางขผู้าวหนผู้าลม และเปป็นเหมชอนแกลบทมีนึ่พายบพนดไป โยบตอบกลนับไปวตทำจรธิงๆแลข้วพระเจข้ทำทรง
จนัดกทำรกนับคนชนัวที่ ในเวลทำของพระองครเอง
19 พระเจผู้าทรงสะสมความชนนึ่วชผู้าของเขาไวผู้ใหผู้ลอกหลานของเขาหรชอ พระองคว์ทรง
ตอบแทนแกผ่เขาเอง และเขากป็จะทราบ 20 นนยนว์ตาของเขาจะเหป็นความพดินาศของเขา และเขาจะ
ดชนึ่มพระพดิโรธขององคว์ผผู้ทอ รงมหดิทธดิฤทธดิธิ์ 21 เพราะเขามมีความพนงพอใจอะไรในเรชนึ่องวงศว์วานทมีนึ่
ตามเขามา เมชนึ่อจกานวนเดชอนของเขาถอกตนดขาดกลางคนนเสมียแลผู้ว พระเจข้ทำทรงพธิพทำกษทำเหลตทำคนชนัวที่
และลถูกๆของพวกเขทำจรธิงๆ แตตมนนั เปป็นไปตทำมกทำรทรงจนัดเตรภียมและพระประสงครอนันเปป็นสธิทธธิธ
ขทำดของพระองคร มนันไมตใชตเปป็นแบบอนัตโนมนัตธิเหมสือนทภีโที่ ศฟทำรรวทำต ไวข้
โยบถทำมวตทำ 22 มมีผผู้ใอ ดจะสอนความรอผู้ใหผู้แดผ่พระเจผู้าไดผู้หรชอ เมชนึ่อพระองคว์ทรงพดิพากษาเทว
ชมีพ 23 คนหนนนึ่งตายเมชนึ่อยนงแขป็งแรงเตป็มทมีนึ่สบายและปลอดภนยทนนั้งสดินั้น 24 ถนงกายของเขาเตป็มดผู้วย
นกนั้านม และกระดอกของเขากป็ชผ่มบ ดผู้วยไขกระดอก 25 อมีกคนหนนงนึ่ ตายดผู้วยใจขมขชนนึ่ ไมผ่เคยไดผู้ชดิมของดมี
ควทำมหมทำยตรงนภีรกคป็ อสื วตทำคนบทำงคนตทำยขณะอทำยรุยนังนข้อยโดยยนังมภีกทำท ลนังวนังชทำและอยถูอต ยตทำงเจรธิญ
รรุตงเรสืองและสรุขสงบ คนอสืที่นๆกป็ตทำยกตอนวนัยอนันควรโดยเผชธิญกนับควทำมขมขสืนที่ และควทำมยทำกลททำบทำก
(วลภีทภีที่กลตทำวถขงถนันทภีที่เตป็มไปดข้วยนทรทำนมในบรธิบทของเพศชทำยกป็เปป็นภทำพเปรภียบของควทำมอรุดม
สมบถูรณรหรสือควทำมเจรธิญรรุตงเรสือง) ประเดป็นทภีที่สททำคนัญจรธิงๆตรงนภีรกคป็ อสื วตทำควทำมทรุกขรลททำบทำกเกธิดขขรนกนับ
คนทนัรงปวงและไมตมภีกทำรเลสือกทภีที่รนักมนักทภีที่ชงนั
26 เขาทนนั้งสองนอนลงในผงคลมีดดินเหมชอนกนน และตนวหนอนกป็คลบมเขาทนนั้งสองไวผู้ คนทนัรง
ปวงคสือ ทนัรงคนชอบธรรมและคนอธรรมยตอมเผชธิญกนับควทำมตทำย คนทนัรงปวงคสือ ทนัรงคนชนัวที่ และคนทภีที่
ดททำเนธินตทำมททำงพระเจข้ทำกป็เผชธิญกนับควทำมยทำกลททำบทำกและควทำมตทำยเหมสือนๆกนัน ดนังนนัรนขข้อโตข้แยข้งทภีที่
ยกตนัวเองวตทำดภีของโศฟทำรรเรสืที่องทภีที่วทำต ควทำมทรุกขรลททำบทำกเกธิดกนับคนชนัวที่ จขงฟนังไมตขร ขน

โยบ 21:27-34

โยบปธิดทข้ทำยขข้อโตข้แยข้งของตนโดยหมทำยเหตรุวทำต กทำรพธิพทำกษทำของ

เหลตทำคนชนัวที่ ยนังมทำไมตถขง ดอเถดิด ขผู้ารอผู้ความคดิดของทผ่านและอบบายของทผ่านทมีนึ่จะทกาผดิดตผ่อขผู้า 28 เพราะ
ทผ่านวผ่า `วนงของเจผู้านายอยอผ่ทมีนึ่ไหน เตป็นทว์ซนนึ่งคนชนนึ่วอาศนยนนนั้นอยอทผ่ มีนึ่ไหน' โยบเกรธิที่นนททำประเดป็นของตน
โดยรนับรถูทข้ รนังเรสือนของคนดภี (นนันที่ คสือ วนังของเจข้ทำนทำย) และคนชนัวที่
29 ทผ่านมดิไดผู้ถามนนกทผ่องเทมีนึ่ยว และทผ่านไมผ่ไดผู้รนบสนกขมีพยานของเขาหรชอ 30 วผ่าคนชนวนึ่ ไดผู้
สงวนไวผู้จนถนงวนนแหผ่งภนยพดิบนตดิ และเขาจะถอกนกาไปยนงวนนแหผ่งพระพดิโรธ ประเดป็นของโยบกป็คอสื วตทำ
คนชนัวที่ จะเจอกนับกทำรพธิพทำกษทำของพระเจข้ทำเมสืที่อพวกเขทำยสืนอยถูตต ตอพระพนักตรรพระองครสนักวนันหนขงที่ สนัก
วนันพวกเขทำจะเจอกนับพระพธิโรธของพระเจข้ทำทภีที่กทำรพธิพทำกษทำนนัรน
31 ใครแจผู้งวดิธมีการของเขาตผ่อหนผู้าเขา และผอใผู้ ดสนองเขาในสดินึ่งทมีนึ่เขาไดผู้กระทกา นภีที่เทตทำกนับ
โยบถทำมวตทำใครกนันทภีที่บนังอทำจคธิดวตทำตนัวเองรถูข้วถธิ ภีทรนังหลทำยของพระเจข้ทำหรสือตนัรงคททำถทำมสธิที่งทภีพที่ ระองครทรง
กระทททำ นภีที่บอกเปป็นนนัยวตทำนภีที่คอสื สธิที่งทภีที่โศฟทำรรและพรรคพวกเกสือบจะทททำในสธิที่งเหลตทำนนัรนทภีที่พวกเขทำกลตทำว
หทำโยบ
32 แมผู้กระนนนนั้ เขาจะถอกหามไปยนงหลบมศพ และจะยนงอยอผ่ในอบโมงคว์ 33 สกาหรนบเขากผู้อนดดิน
ทมีนึ่หบบเขากป็เบาสบาย คนทนนั้งปวงกป็ตามเขาไป และคนทมีนึ่ไปขผู้างหนผู้ากป็นนบไมผ่ถผู้วน ขข้อเทป็จจรธิงกป็คสือวตทำ
สรุดทข้ทำยแลข้วคนชนัวที่ จะตทำยและถถูกฝนังไวข้ โยบพถูดอยตทำงเปป็นคททำเปรภียบเปรยวตทำคนชนัวที่ เมสืที่อตทำยไปแลข้วกป็
เหมสือนไดข้หยรุดพนักชนัวที่ เวลทำสนัรนๆกตอนเจอกนับกทำรพธิพทำกษทำ คนมทำกมทำยอทำจมทำยนังงทำนศพของเขทำ แตต
คนชนัวที่ จะตทำยเหมสือนอยตทำงคนนนับไมตถข้วนทภีที่ตทำยไปแลข้วกตอนเขทำ
โยบจขงถทำมวตทำ 34 แลผู้วทกาไมทผ่านจะมาเลผู้าโลมใจขผู้าดผู้วยสดินึ่งวผ่างเปลผ่า คกาตอบของทผ่านไมผ่มมี
อะไรเหลชอแลผู้วนอกจากการมบสา" โยบไดข้หนักลข้ทำงหลนักเหตรุผลทภีที่ไมตมภีนร ททำหนนักของโศฟทำรรและพรรค
พวกแลข้ว เขทำจขงถทำมวตทำทททำไมพวกเขทำถขงพยทำยทำมหนรุนใจเขทำดข้วยหลนักเหตรุผลทภีที่ผธิดๆเชตนนนัรน พวก
เขทำเปป็นผถูข้ปลอบประโลมทภีที่นตทำสนังเวชจรธิงๆ
*****

ภนำพรวมของโยบ 22: บทนทขึ้มทคสาตอบกลนับททนึ่สามและเปป็นอนันสสุดทผู้ายของเอลทฟสนั การ
เทศนาสนันึ่งสอนของเขากป็เหมสือนอนันกมอนหนผู้า เขาควิดเองวมาความทสุกขร์ลสาบากของโยบเกวิดขนขึ้นเพราะ
เขาไดผู้ทสาบาป
โยบ 22:1-4

แลผู้วเอลมีฟสน ชาวเทมานตอบวผ่า 2 "คนจะเปป็นประโยชนว์อะไรแกผ่

พระเจผู้าไดผู้หรชอ แนผ่ละ ผอใผู้ ดฉลาดกป็เปป็นประโยชนว์แกผ่ตนเองตผ่างหาก เอลภีฟสนั พถูดถถูกแลข้วในสธิที่งทภีที่เขทำ
กลตทำว มนรุษยรไมตเปป็นประโยชนรอนันใดตตอพระเจข้ทำ และปนัญญทำแบบตนัวเองเปป็นผถูข้ประกทำศกป็ไมตเปป็น
ประโยชนรดวข้ ย มนันจขงเหป็นไดข้ชนัดวตทำเขทำไมตมคภี วทำมเหป็นอกเหป็นใจใหข้แกตโยบเลย
3 ถผู้าทผ่านเปป็นคนชอบธรรม จะเปป็นทมีนึ่พอพระทนยแกผ่องคว์ผผู้ทอ รงมหดิทธดิฤทธดิธิ์หรชอ หรชอถผู้าทาง
ทนนั้งหลายของทผ่านดมีรอบคอบจะเปป็นประโยชนว์อะไรแกผ่พระองคว์ เอลภีฟสนั กลตทำวเรสืที่องนภีรไปแลข้วใน
โยบ 15:15 อยตทำงไรกป็ตทำม ในจธิตใจทภีที่ชอบตธิของเขทำเอลภีฟนัสจขงมภีควทำมคธิดทภีที่ผธิดตรงนภีร พระเจข้ทำทรงพอ
พระทนัยในควทำมชอบธรรม ดถู เพลงสดรุดภี 11:7 พระองครทรงพอพระทนัยเมสืที่อมนรุษยรจนัดระเบภียบชภีวธิต
ของตนใหข้เปป็นกทำรอรุทธิศตนัวอยตทำงเตป็มทภีที่ตตอพระเจข้ทำ
4 พระองคว์จะทรงตดิเตมียนทผ่านเพราะยกาเกรงหรชอ พระองคว์จะทรงสอผู้ความกนบทผ่านหรชอ
ควทำมเหป็นถนัดไปของเอลภีฟนัสเกสือบจะเปป็นควทำมคธิดทภีที่เหลวไหลไปเสภียแลข้ว แนตนอนวตทำพระเจข้ทำไมต
ทรงกลนัวโยบ และแนตนอนวตทำพระเจข้ทำจะไมตทรงยอมปลตอยใหข้ควทำมบทำป (ทภีคที่ ธิดวตทำมภี) ของโยบผตทำน
เลยไป นภีที่อทำจมภีกทำรเสภียดสภีประชดประชนันตรงนภีร อภีกครนัรงทภีที่เอลภีฟนัสคธิดวตทำตนเปป็นคนชอบธรรมและ
ไมตแสดงควทำมเหป็นอกเหป็นใจตตอควทำมทรุกขรลททำบทำกของโยบ
โยบ 22:5-14

ความชนนึ่วของทผ่านใหญผ่โตมดิใชผ่หรชอ ความชนนึ่วชผู้าของทผ่านไมผ่มมีทมีนึ่สดินั้น

สบ ดมดิใชผ่หรชอ เอลภีฟนัสจขงกลตทำวหทำโยบซขที่งๆหนข้ทำเลย เขทำกลตทำวหทำโยบตรงๆวตทำโยบปธิดบนังควทำมบทำปทภีที่
ใหญตโตไวข้อยถูต ตทำมทภีที่เอลภีฟนัสคธิด นภีคที่ สือเหตรุทภีที่วทำต ทททำไมโยบถขงกททำลนังไดข้รนับควทำมทรุกขรทรมทำนอยถูต จทำก
นนัรนเอลภีฟนัสกป็เรธิที่มรต ทำยยทำวสธิที่งทภีที่เขทำคธิดวตทำเปป็นควทำมบทำปตตทำงๆของโยบ
6 เพราะทผ่านยนดของประกนนไปจากพมีนึ่นผู้องเปลผ่าๆ และรดิบเสชอนั้ ผผู้าของคนทมีนึ่เปลชอยกาย
7 ทผ่านมดิไดผู้ใหผู้นกนั้าแกผ่คนอดิดโรยดชมนึ่ และทผ่านหนผ่วงเหนมีนึ่ยวขนมปนงไวผู้มดิใหผู้คนทมีนึ่หดิว ตรงนภีรเอลภีฟนัสยก

ขข้อกลตทำวหทำตตทำงๆขขรนมทำโจมตภีโยบซขที่งเขทำเองพธิสถูจนรไมตไดข้เลย เขทำเพภียงคธิดเองวตทำโยบคงมภีควทำมผธิด
ในเรสือที่ งควทำมบทำปเหลตทำนภีรแนตๆ
8 คนทมีนึ่มมีอกานาจใหญผ่โตยผ่อมไดผู้ทมีนึ่ดดินเปป็นกรรมสดิทธดิธิ์ และคนทมีนึ่มมีหนผู้ามมีตากป็ไดผู้เขผู้าอาศนยอยอผ่ 9
ทผ่านไลผ่แมผ่มผ่ายออกไปมชอเปลผ่า และแขนของลอกกกาพรผู้าพผ่อกป็หนก 10 เพราะฉะนนนนั้ กนบดนกอยอผ่รอบ
ทผ่าน และความสยดสยองอนนฉนบพลนนกป็ทผ่วมทนบทผ่าน 11 หรชอความมชดจนทผ่านไมผ่เหป็นอะไร และ
นกนั้าทมีนึ่ทผ่วมกป็คลบมทผ่านไวผู้ ใจควทำมสททำคนัญของขข้อกลตทำวหทำขข้ทำงบนกป็คสือวตทำ แมข้พวกคนมภีเกภียรตธิไดข้อทำศนัย
อยถูบต นแผตนดธินโลก โยบกป็ไดข้ทททำใหข้พวกหญธิงมตทำยทภีขที่ นัดสนจทำกไปมสือเปลตทำ เขทำกลตทำวหทำโยบวตทำทททำ
ททำรรุณตตอพวกลถูกกททำพรข้ทำ เพรทำะควทำมบทำปของโยบ เขทำจขงตกอยถูใต นควทำมยทำกลททำบทำกทภีที่เขทำเผชธิญอยถูต
เอลภีฟสนั จขงอข้ทำงวตทำโยบกททำลนังถถูกทตวมทข้นดข้วยคตทำตอบแทนแหตงควทำมบทำปของตนัวเขทำเอง
12 พระเจผู้ามดิไดผู้ทรงสถดิตอยอผ่ ณ ทมีนึ่สอ งในฟผู้าสวรรคว์หรชอ ดอดาวทมีนึ่สองทมีนึ่สบดเถดิด มนนสอ งจรดิงๆ
13 เพราะฉะนนนนั้ ทผ่านวผ่า `พระเจผู้าทรงรอผู้อะไร พระองคว์จะทรงทะลบเมฆมชดทนบไปพดิพากษาไดผู้หรชอ
14 เมฆทนบคลบมพระองคว์ไวผู้ พระองคว์ทรงมองอะไรไมผ่เหป็น และพระองคว์ทรงดกาเนดินโดยรอบบน
พชนนั้ ฟผู้า' หลนักเหตรุผลของเอลภีฟนัส ณ จรุดนภีรกเป็ ขข้ทำใจงตทำย หลนังจทำกกลตทำวหทำโยบหลทำยเรสืที่องอยตทำงไมตมมภี ถูล
แลข้ว เขทำกป็ยกเรสืที่องกทำรทรงทรทำบทรุกสธิที่งและกทำรทรงฤทธทำนรุภทำพทรุกประกทำรของพระเจข้ทำ เอลภีฟนัส
อข้ทำงวตทำโยบคธิดวตทำพระเจข้ทำไมตทรงเหป็นควทำมบทำปของเขทำ กระนนัรนตทำมทภีที่เอลภีฟนัสคธิดโยบกป็ตข้องทรุกขร
ทรมทำนเพรทำะพระเจข้ทำทรงทรทำบทรุกสธิที่งเกภีที่ยวกนับควทำมชนัวที่ ของเขทำ
โยบ 22:15-20

ทผ่านมบผ่งไปทางเกผ่าหรชอ ซนงนึ่ คนชนวนึ่ เคยดกาเนดินนนนนั้ 16 ผอถผู้ อกฉวยเอาไป

กผ่อนเวลากกาหนดของเขา รากฐานของเขาถอกไหลลผู้นไปดผู้วยนกนั้าทผ่วม 17 ผอผู้ทอลพระเจผู้าวผ่า `ขอทรง
ไปจากขผู้าทนนั้งหลาย' และ `องคว์ผผู้ทอ รงมหดิทธดิฤทธดิธิ์จะทรงชผ่วยเขาทนนั้งหลายไดผู้ ' เอลภีฟสนั ลองวธิธภีอสืที่นบข้ทำง
เขทำถทำมวตทำโยบไมตไดข้พจธิ ทำรณทำถขงสธิที่งทภีที่เกธิดขขรนกนับพวกคนชนัวที่ อสืที่นๆหรสือ พระเจข้ทำมธิไดข้ทรงพธิพทำกษทำ
พวกเขทำไปแลข้วหรสือ แมข้วทำต คนชนัวที่ อสืที่นๆไดข้แสดงควทำมรนังเกภียจตตอพระเจข้ทำ พวกเขทำกป็ถถูกพธิพทำกษทำอยถูดต ภี
18 แตผ่พระองคว์ทรงใหผู้เรชอนของเขาเตป็มดผู้วยของดมี แตผ่คกาปรนกษาของคนชนวนึ่ หผ่างไกลจากขผู้า
19 คนชอบธรรมเหป็นและยดินดมี คนไรผู้ผดดิ หนวเราะเยาะ 20 ในขณะทมีนึ่ทรนพยว์สมบนตดิของเราไมผ่ถอก

ตนดขาด แตผ่ของทมีนึ่เหลชอนนนั้นไฟกป็เผาเสมีย เอลภีฟสนั กลตทำวตตอไปวตทำแมข้พวกคนชนัวที่ อทำจดถูเหมสือนมภีควทำม
เจรธิญรรุตงเรสือง สรุดทข้ทำยแลข้วควทำมเจรธิญของพวกเขทำกป็จะถถูกทททำลทำย บรรดทำคนชอบธรรมสนังเกตดถู
ควทำมพธินทำศของเหลตทำคนชนัวที่ และดภีใจ กทำรคธิดวตทำตนัวเองเปป็นคนชอบธรรมของเอลภีฟนัสจขงปรทำกฏ
ชนัดเจน
โยบ 22:21-30

จงปรองดองกนบพระเจผู้าและอยอผ่อยผ่างสนนตดิ ดนงนนนั้นสดิงนึ่ ทมีนึ่ดมีจะมาถนง

ทผ่าน 22 ขอจงรนบพระราชบนญญนตดิจากพระโอษฐว์ของพระองคว์ และเกป็บพระวจนะของพระองคว์ไวผู้
ในใจของทผ่าน 23 ถผู้าทผ่านกลนบมายนงองคว์ผผู้ทอ รงมหดิทธดิฤทธดิธิ์ ทผ่านจะเจรดิญและจะทดินั้งความชนนึ่วชผู้าใหผู้
ไกลจากเตป็นทว์ของทผ่าน เอลภีฟสนั จขงคะยนัรนคะยอโยบอยตทำงนตทำเลสืที่อมใสใหข้รถูข้จนักพระเจข้ทำ เขทำเตสือนสตธิ
โยบใหข้เรภียนรถูพข้ ระรทำชบนัญญนัตธิของพระเจข้ทำ (นภีอที่ ทำจไมตใชตพระรทำชบนัญญนัตธิของโมเสส แตตเปป็นบนัญญนัตธิ
ทนัวที่ ไปของพระเจข้ทำ) หทำกโยบจะหนันมทำหทำพระเจข้ทำและหลนักกทำรตตทำงๆแหตงบนัญญนัตธิของพระเจข้ทำโดย
หนันเสภียจทำกควทำมบทำปของเขทำ (ซขที่งคนอสืนที่ คธิดวตทำมภี) พระเจข้ทำกป็จะทรงอวยพรเขทำ
24 ทผ่านจะรวบรวมทองคกาไวผู้เหมชอนผงคลมีดดิน และทองคกาเมชองโอฟมีรว์ไวผู้เหมชอนหดินใน
ลกาธาร 25 และองคว์ผผู้ทอ รงมหดิทธดิฤทธดิธิ์จะเปป็นผอผู้ปผู้องกนนทผ่าน และทผ่านจะมมีเงดินอยผ่างมากมาย ตทำมทภีที่
เอลภีฟสนั คธิด หทำกโยบยอมกลนับใจจทำกควทำมบทำปของตนและหนันมทำหทำพระเจข้ทำ เขทำกป็จะเจรธิญรรุตงเรสือง
อภีกครนัรงและไดข้รนับกทำรปกปข้องจทำกพระเจข้ทำ (ประสบกทำรณรโดยทนัวที่ ไปนตทำจะสอนวตทำกทำรกลนับใจใหมต
ไมตไดข้นททำมทำซขที่งควทำมมนังที่ มภีและควทำมเจรธิญรรุตงเรสืองเหมสือนอยตทำงทภีเที่ อลภีฟนัสกลตทำวอข้ทำง)
26 แลผู้วทผ่านจะปมีตดิยนดิ ดมีในองคว์ผทผู้อ รงมหดิทธดิฤทธดิธิ์ และเงยหนผู้าของทผ่านหาพระเจผู้า 27 ทผ่าน
จะอธดิษฐานตผ่อพระองคว์ และพระองคว์จะทรงฟนงทผ่าน และทผ่านจะทกาตามคกาปฏดิญาณของทผ่าน
28 ทผ่านจะตนดสดินใจในเรชนึ่องใด และเรชนึ่องนนนั้นจะสกาเรป็จสมประสงคว์ และจะมมีแสงสวผ่างสผ่องทางใหผู้
ทผ่าน หทำกโยบเพภียงหนันมทำหทำพระเจข้ทำ เขทำกป็จะมภีสทำมนัคคภีธรรมกนับพระเจข้ทำ คททำอธธิษฐทำนของเขทำจะไดข้
รนับคททำตอบและเขทำจะมภีพระพรของพระเจข้ทำอยถูบต นตนัวเขทำ แนตนอนวตทำนนันที่ เปป็นควทำมจรธิง อยตทำงไร
กป็ตทำม ขข้อสนันนธิษฐทำนทนัรงหมดของเอลภีฟนัสกป็ผธิด เขทำคธิดเองวตทำควทำมทรุกขรลททำบทำกของโยบเกธิดขขรน
เพรทำะเขทำไดข้ทอดทธิรงพระเจข้ทำและกททำลนังดททำเนธินชภีวธิตในควทำมบทำป

เอลภีฟสนั ปธิดทข้ทำยคททำเทศนทำทภีที่ยกตนัววตทำดภีแกตโยบดข้วยคททำแนะนททำทภีที่นตทำเลสืที่อมใสเพธิที่มเตธิม 29 เมชนึ่อ
มนบษยว์ถอกทดินั้งลงไป ทผ่านจะวผ่า `มมีการทรงชผ่วยยกชอ ขนนนั้ และพระองคว์ทรงชผ่วยคนถผ่อมใจใหผู้รอด' 30
พระองคว์ทรงชผ่วยเกาะแหผ่งผอผู้ไรผู้ความผดิดใหผู้พผู้น มนนไดผู้รบน การชผ่วยใหผู้พนผู้ โดยความสะอาดแหผ่งมชอ
ของทผ่าน" หทำกโยบยอมคสืนดภีกบนั พระเจข้ทำ เขทำกป็จะเหป็นดข้วยกนับคนอสืที่นๆเมสืที่อคนอสืที่นๆเจอควทำมทรุกขร
ลททำบทำกแบบเดภียวกนัน เขทำเองกป็จะสทำมทำรถกลตทำวคททำเทศนทำสนังที่ สอนแบบยกตนัววตทำชอบธรรมไดข้เชตนกนัน
ดนังนนัรนคททำเทศนทำสนังที่ สอนแบบหยธิงที่ ยโสและอวดดภีของเอลภีฟนัสทภีที่กลตทำวแกตโยบจขงจบลงเทตทำนภีร
*****
ภนำพรวมของโยบ 23: ดผู้วยความเหลสืออดเตป็มทนกนับคสาเทศนาสนันึ่งสอนแบบยกตนัวเองวมาดท
ของเอลทฟนัส โยบจนงรผู้องทถูลตมอพระเจผู้าในขผู้อ 1-7 เขายสืนยนันอทกครนังขึ้ วมาตนสสุจรวิตในขผู้อ 8-12 และเขา
พรรณนาถนงความยสาเกรงพระเจผู้าของตนในขผู้อ 13-17
โยบ 23:1-7

แลผู้วโยบตอบวผ่า 2 "คการผู้องทบกขว์ของขผู้ากป็ขมขชนึ่นในวนนนมีดนั้ ผู้วย การทมีนึ่

ขผู้าถอกทบบตมีกป็หนนกกวผ่าการรผู้องครางของขผู้า โยบรนับรถูสข้ ภทำพทภีขที่ มขสืที่นของตน คททำทภีที่แปลวตทำ ทบบตมี
(ยอวร์ด) มภีควทำมหมทำยตรงตนัววตทำมสือของเขทำ มนันหนนักและหข้อยลง นภีที่บอกเปป็นนนัยถขงควทำมหนนักใจ
ของเขทำ
3 โอ ขผู้าอยากทราบวผ่าจะพบพระองคว์ไดผู้ทมีนึ่ไหน เพชนึ่อขผู้าจะมาถนงพระทมีนึ่นนนึ่งของพระองคว์
4 ขผู้าจะยชนึ่นคดมีของขผู้าตผ่อพระพนกตรว์พระองคว์ และบรรจบขผู้อโตผู้แยผู้งใหผู้เตป็มปากขผู้า 5 ขผู้าจะทราบคกา
ตอบของพระองคว์ และเขผู้าใจสดินึ่งทมีนึ่พระองคว์จะตรนสกนบขผู้า โยบจขงรข้องออกมทำวตทำตนโหยหทำพระเจข้ทำ
เขทำอยทำกรถูข้วทำต ตนจะเสนอคดภีตตอพระเจข้ทำไดข้ทภีที่ไหน โยบประกทำศวตทำในกทำรพธิจทำรณทำคดภีเชตนนนัรน เขทำจะ
เสนอคดภีของตนตตอพระพนักตรรพระเจข้ทำ ในกทำรพธิจทำรณทำคดภีเชตนนนัรนเขทำจะรถูวข้ ทำต พระเจข้ทำทรงประเมธิน
สถทำนกทำรณรของเขทำอยตทำงไร เมสืที่อถขงตอนนนัรนเขทำกป็จะทรทำบวตทำกททำลนังเกธิดอะไรขขรน
6 พระองคว์จะทรงโตผู้แยผู้งกนบขผู้าดผู้วยฤทธานบภาพอนนยดินึ่งใหญผ่ของพระองคว์หรชอ เปลผ่านผ่ะ
พระองคว์จะทรงใหผู้กกาลนงแกผ่ขผู้า 7 ณ ทมีนึ่นนนนึ่ คนเทมีนึ่ยงธรรมจะสอผู้ความกนบพระองคว์ไดผู้ และขผู้าจะรนบการ
ชผ่วยใหผู้พผู้นจากผอผู้พพดิ ากษาของขผู้าเปป็นนดิตยว์ โยบโตข้แยข้งวตทำหทำกเขทำไดข้มภีกทำรฟนังควทำมกนับพระเจข้ทำๆกป็

จะไมตทรงหนันฤทธทำนรุภทำพของพระองครตตอสถูข้เขทำ ตรงกนันขข้ทำมพระเจข้ทำจะทรงเสรธิมกททำลนังเขทำ ในกทำร
ฟนังควทำมเชตนนนัรน โยบจะปกปข้องควทำมชอบธรรมของตนตตอพระพนักตรรพระเจข้ทำและองครผถูข้ทรง
มหธิทธธิฤทธธิธจะทรงชตวยเขทำใหข้พนข้ ดนังนนัรนโยบจขงยสืนยนันในควทำมไรข้ผธิดของตนอภีกครนัรง หทำกเขทำไดข้เจอ
กนับพระเจข้ทำ เขทำกป็จะถถูกสถทำปนทำใหข้มนันที่ คง
โยบ 23:8-12

ดอเถดิด ขผู้าเดดินไปขผู้างหนผู้า แตผ่พระองคว์มดิไดผู้ทรงสถดิตทมีนึ่นนนึ่น และขผู้าง

หลนง แตผ่ขผู้ากป็ไมผ่สนงเกตเหป็นพระองคว์ 9 ขผู้างซผู้ายมชอทมีนึ่พระองคว์ทรงกระทกากดิจ ขผู้ากป็ไมผ่เหป็นพระองคว์
ขผู้างขวามชอพระองคว์ทรงซผ่อนอยอผ่ ขผู้าหาพระองคว์ไมผ่พบ แมข้วทำต โยบอยทำกทภีที่จะเสนอคดภีของตนตตอ
พระพนักตรรพระเจข้ทำ เขทำกป็ไมตรวถูข้ ทำต จะหทำพระองครพบไดข้ทภีที่ไหน ดข้วยคททำพรรณนทำทภีที่เหป็นภทำพชนัดเจน เขทำ
มองไปทรุกดข้ทำนและหทำพระองครไมตพบ
10 ดผู้วยวผ่าพระองคว์ทรงทราบทางทมีนึ่ขผู้าไป เมชนึ่อพระองคว์ทรงทดสอบขผู้าแลผู้ว ขผู้ากป็จะเปป็น
อยผ่างทองคกา แมข้วทำต โยบไมตอทำจเสนอคดภีของตนตตอพระพนักตรรพระเจข้ทำไดข้ เขทำกป็รถูข้วทำต พระเจข้ทำทรงรถูจข้ นัก
เขทำ พระเจข้ทำทรงทรทำบประวนัตธิควทำมเปป็นมทำของโยบ นอกจทำกนภีร พรข้อมกนับสธิที่งทภีที่อทำจเปป็นสทำระสททำคนัญ
ของหนนังสสือโยบ เขทำรข้องออกมทำวตทำเมสืที่อพระเจข้ทำทรงทดสอบเขทำเสรป็จสธิรน เขทำกป็จะออกมทำเปป็นดนังที่
ทองคททำ โยบรถูวข้ ทำต ตนไมตมคภี วทำมผธิดตตอพระพนักตรรพระเจข้ทำ เวลทำจะพธิสถูจนรวทำต เขทำคธิดถถูก (เรทำควร
หมทำยเหตรุไวข้วทำต โยบไมตไดข้อข้ทำงวตทำตนไมตมภีบทำป อยตทำงไรกป็ตทำม หลนักๆแลข้วเขทำกป็ทรทำบวตทำตนเปป็นคน
เทภีที่ยงธรรมตตอพระพนักตรรพระเจข้ทำ)
11 เทผู้าของขผู้าตดิดรอยพระบาทของพระองคว์แนผ่น ขผู้าตามมรรคาของพระองคว์ และมดิไดผู้
หนนไปขผู้างๆเลย โยบยสืนกรทำนวตทำตนไดข้เชสืที่อฟนังพระเจข้ทำมทำโดยตลอด เขทำไดข้รนักษทำมรรคทำทนัรงหลทำย
ของพระเจข้ทำ 12 ขผู้ามดิไดผู้พรากไปจากพระบนญญนตดิแหผ่งรดิมพระโอษฐว์ของพระองคว์ ขผู้าตมีราคาพระ
วจนะแหผ่งพระโอษฐว์ของพระองคว์สองกวผ่าอาหารทมีนึ่จกาเปป็นสกาหรนบขผู้า นภีที่บอกเปป็นนนัยถขงพระบนัญญนัตธิ
ตตทำงๆของพระเจข้ทำซขที่งถถูกใหข้ไวข้กตอนกทำรบนันทขกเปป็นพระคนัมภภีรร พระเจข้ทำทรงเปธิดเผยพระประสงคร
ของพระองครและพระบนัญญนัตธิพรสืนฐทำนตตทำงๆของพระองครกตอนทภีที่มนนั ถถูกเขภียนลงไปโดยโมเสส ยก
ตนัวอยตทำงเชตน พระองครทรงชททำระวนันสะบทำโตใหข้บรธิสรุทธธิธในสนัปดทำหรแหตงกทำรเนรมธิตสรข้ทำงและทรง

เปธิดเผยพระบนัญญนัตธินร นันแกตมนรุษยรแลข้ว พระองครประททำนพระบนัญญนัตธิตตทำงๆแกตบรุตรทนัรงหลทำยของโน
อทำหรหลนังจทำกนทรทำทตวมโลก ดถู ปฐมกทำล 9:1 พระองครประททำนพระบนัญญนัตธิตตทำงๆทภีที่ชนัดเจนแกตอนับรทำฮนัม
โยบทรทำบดภีถขงพระบนัญญนัตธิตตทำงๆของพระเจข้ทำทภีที่มภีแกตมนรุษยร คททำแกข้ตตทำงของเขทำกป็คสือวตทำเขทำไดข้เชสืที่อฟนัง
พระวจนะของพระเจข้ทำทภีที่ถถูกตรนัสแลข้ว เขทำใหข้คตทำถข้อยคททำตตทำงๆของพระเจข้ทำสถูงกวตทำอทำหทำรสททำหรนับปทำก
ของตน ประเดป็นทภีที่สททำคนัญกวตทำกป็คสือวตทำโยบคงควทำมสนัตยรสรุจรธิตของตนไวข้ตตอพระพนักตรรพระเจข้ทำ เขทำ
ไดข้เชสืที่อฟนังพระวจนะทภีที่ถถูกตรนัสแลข้วของพระเจข้ทำอยตทำงสรุดควทำมสทำมทำรถ
โยบ 23:13-17

แตผ่พระองคว์ทรงผนนแปรมดิไดผู้ และผอผู้ใดจะหนนพระองคว์ไดผู้ พระองคว์

มมีพระประสงคว์สดินึ่งใด พระองคว์กป็ทรงกระทกาสดินึ่งนนนั้น 14 เพราะวผ่าพระองคว์จะทรงกระทกาสดินึ่งทมีนึ่
พระองคว์ทรงกกาหนดใหผู้ขผู้านนนั้นครบถผู้วน และสดิงนึ่ อยผ่างนนนั้นเปป็นอนนมากอยอผ่ในพระดการดิของพระองคว์
โยบจขงยกเรสืที่องกทำรทรงอททำนทำจสธิทธธิธขทำดของพระเจข้ทำ พระเจข้ทำทรงทททำสธิที่งใดกป็ไดข้ทพภีที่ ระองครทรงพอ
พระทนัยและนนันที่ กป็หมทำยถขงโยบดข้วย พระเจข้ทำไดข้ทรงอนรุญทำตใหข้โยบเจอกนับควทำมทรุกขรลททำบทำกและโย
บกป็ทรทำบเรสือที่ งนภีร เขทำไมตเขข้ทำใจมนัน แตตเขทำรถูข้วทำต พระเจข้ทำทรงอนรุญทำตใหข้มนันเกธิดขขรน
15 เพราะฉะนนนนั้ ขผู้าจนงสะทกสะทผู้านตผ่อพระพนกตรว์พระองคว์ เมชนึ่อขผู้าตรนกตรอง ขผู้ากป็ครนนนึ่
ครผู้ามตผ่อพระองคว์ โยบรนับสทำรภทำพอยตทำงเปธิดเผยถขงควทำมเกรงกลนัวพระเจข้ทำของตน เขทำรถูข้วทำต พระเจข้ทำ
ทรงอนรุญทำตใหข้เขทำเจอกนับควทำมทรุกขรลททำบทำก เขทำจขงเกรงกลนัวพระองครมทำกขขรนไปอภีก
16 พระเจผู้าทรงกระทกาใหผู้ใจของขผู้าอผ่อนเปลมีนั้ย องคว์ผผู้ทอ รงมหดิทธดิฤทธดิธิ์ไดผู้กระทกาใหผู้ขผู้าสะทก
สะทผู้าน ควทำมคธิดตรงนภีรกคป็ สือวตทำพระเจข้ทำทรงทททำใหข้ใจของโยบอตอนแอและเจป็บชทรทำ เขทำคธิดเองวตทำ
พระเจข้ทำทรงเปป็นผถูข้ทภีที่ทททำใหข้เขทำเจป็บชทรทำ – ซขที่งทททำใหข้เขทำทรุกขรใจ (โยบยนังไมตเขข้ทำใจวตทำซทำตทำนตตทำงหทำกทภีที่
เปป็นผถูข้ทภีที่ทททำใหข้เขทำเจป็บชทรทำ อยตทำงไรกป็ตทำมเขทำกป็คธิดถถูกแลข้วทภีวที่ ทำต พระเจข้ทำทรงอนรุญทำตใหข้เขทำเจอกนับควทำม
ทรุกขรลททำบทำกตตทำงๆ)
17 เพราะขผู้ามดิไดผู้ถอกตนดขาดกผ่อนความมชดมาถนง และพระองคว์มดิไดผู้ทรงปดิดบนงความมชดทนบ
ไวผู้จากหนผู้าขผู้า" โยบอยทำกรถูข้วทำต ทททำไมเขทำถขงไมตตทำย เขทำอยทำกรถูข้วทำต ทททำไมเขทำถขงยนังมภีชวภี ธิตอยถูเต พสือที่ เหป็น
ควทำมทรุกขรลททำบทำกทนัรงสธิรนของตน

*****
ภนำพรวมของโยบ 24: โยบกลมาวคสาตอบสสุดทผู้ายของตนแกมเอลทฟนัสตมอไป เขาแยผู้งวมาความ
ชนัวนึ่ มนักไมมถกถู ลงโทษในชทววิตนทใขึ้ นขผู้อ 1-12 นอกจากนทขึ้พวกคนชนันึ่วกป็หลทกเลทนึ่ยงความจรวิงและความ
สวมางของพระเจผู้าในขผู้อ 13-17 (ประเดป็นกป็คสือวมาโยบไมมทสาทนัขึ้งสองอยมาง) สสุดทผู้ายแลผู้วการพวิพากษา
รอคอยเหลมาคนชนันึ่วในขผู้อ 18-25
โยบ 24:1-12

"เมชนึ่อวาระกกาหนดไมผ่ปดิดบนงไวผู้จากองคว์ผผู้ทอ รงมหดิทธดิฤทธดิธิ์ ทกาไม

บรรดาผอทผู้ มีนึ่รผู้จอ นกพระองคว์ไมผ่เหป็นวนนกกาหนดของพระองคว์ โยบเกรธิที่นนททำขข้อโตข้แยข้งสททำคนัญทภีที่ใชข้ตอบโตข้
พวกเพสืที่อนๆทภีที่คดธิ วตทำตนัวเองดภีของเขทำ ประเดป็นของเขทำกป็คสือวตทำทททำไมคนเหลตทำนนัรนทภีที่ไมตรจถูข้ นักพระเจข้ทำถขง
มภีควทำมเจรธิญรรุตงเรสืองและอทำยรุยสืนยทำว พระเจข้ทำทรงเหป็นกธิจกทำรงทำนตตทำงๆและวทำระทนัรงหลทำยของพวก
เขทำอยตทำงแนตนอน จทำกนนัรนโยบกป็เรธิที่มสทำธยทำยควทำมเจรธิญรรุตงเรสืองของเหลตทำคนชนัวที่
2 มมีคนทมีนึ่ยผู้ายหลนกเขต เขายนดฝองแพะแกะพาไปเลมีนั้ยง 3 เขาไลผ่ตผู้อนลาของคนกกาพรผู้าพผ่อไป
เขาเอาวนวของหญดิงมผ่ายไปเปป็นประกนน 4 เขาผลนกคนขนดสนออกนอกถนน คนยากจนแหผ่งแผผ่นดดิน
โลกตผ่างกป็ซผ่อนตนวหมด โยบใหข้รทำยละเอภียดเกภีที่ยวกนับควทำมบทำปบทำงประกทำรของเหลตทำคนชนัวที่ : พวก
เขทำฉข้อโกง พวกเขทำลนักขโมย พวกเขทำเปป็นคนโหดรข้ทำยททำรรุณ พวกเขทำไรข้หนัวใจและไมตมคภี วทำมกรรุณทำ
ปรทำนภี หทำกหลนักเหตรุผลของเอลภีฟนัสเปป็นควทำมจรธิง ทททำไมพวกเขทำถขงดถูเหมสือนลอยนวลไปพรข้อมกนับ
ควทำมชนัวที่ เชตนนนัรน
5 ดอเถดิด ดนงลาปผ่าอยอใผ่ นถดินนึ่ ทบรกนนดาร คนยากจนนนนนั้ ออกไปทกางานพยายามหาอาหาร ถดินนึ่
แหผู้งแลผู้งใหผู้อาหารแกผ่เขาและบบตรทนนั้งหลายของเขา โยบเปรภียบเหลตทำคนชนัวที่ วตทำเปป็นเหมสือนพวกโจร
ในทะเลทรทำย ซขงที่ เปป็นเหมสือนพวกลทำปตทำทภีที่จนับคนไมตระวนังตนัวเปป็นเหยสืที่อ ทะเลทรทำยซขที่งไมตออกผลเปป็น
อทำหทำรใหข้แกตผถูข้อสืที่นกป็ใหข้อทำหทำรแกตโจรและลถูกๆของเขทำโดยกทำรปลข้นจภีรของพวกเขทำ กระนนัรน 6 เขา
ทนนั้งหลายเกป็บหญผู้าแหผู้งทมีนึ่ในทบผ่ง และเขาเลป็มสวนองบผ่นของคนชนวนึ่ เมสืที่อคนเรทำฉรุกคธิดเกภีที่ยวกนับชภีวธิตโดย
ทนัวที่ ไป มนันกป็เหป็นไดข้ชนัดวตทำควทำมชนัวที่ เชตนนนัรนเกธิดขขรนตลอดเวลทำ โยบจขงถทำมวตทำ ทททำไม

นอกจทำกนภีร เหลตทำคนชนัวที่ เชตนนนัรน 7 เขาทกาใหผู้คนทมีนึ่เปลชอยกายนอนตลอดคชนโดยไมผ่มมีเสชนั้อผผู้า
และไมผ่มมีผผู้าหผ่มกนนหนาว 8 เขาเปมียกฝนแหผ่งภอเขา และเกาะหดินอยอผ่เพราะขาดทมีนึ่กกาบนง เหลตทำคนชนัวที่
ไมตมคภี วทำมเมตตทำกรรุณทำใหข้แกตคนเหลตทำนนัรนทภีขที่ นัดสน
9 มมีผผู้ฉอ วยเดป็กกกาพรผู้าพผ่อไปจากอก และเอาของประกนนจากคนยากจน 10 เขาทนนั้งหลาย
ทกาใหผู้เขาเดดินเปลชอยกายไปโดยไมผ่มมีเสชนั้อผผู้า เขากป็แบกฟผ่อนขผู้าวไปจากคนทมีนึ่หดิว 11 เขาทกานกนั้ามนนอยอผ่
ทผ่ามกลางกกาแพงของพวกเขา เขายกนึ่าอยอผ่ทมีนึ่บอผ่ ยกนึ่าองบผ่น แตผ่เขาตผู้องทนความกระหาย 12 คน
ครกนึ่าครวญออกมาจากทมีนึ่ในเมชอง และจดิตใจของคนบาดเจป็บรผู้องขอ แตผ่พระเจผู้ามดิไดผู้สนพระทนยใน
ความโงผ่เขลาของเขา พวกคนชนัวที่ ทนัวที่ โลกเปป็นคนโหดรข้ทำยททำรรุณ ไมตซสืที่อตรง ฉข้อฉล อยรุตธิธรรม
คดโกงและชอบใชข้ควทำมรรุนแรง กระนนัรนพวกเขทำกป็ดททำเนธินในททำงชนัวที่ ของตนตตอไป พระเจข้ทำไมตทรง
พธิพทำกษทำพวกเขทำในทนันทภี ดนังนนัรนหลนักเหตรุผลของเอลภีฟนัสจขงเตป็มไปดข้วยชตองโหวต หทำกพระเจข้ทำทรง
ปลตอยใหข้เหลตทำคนชนัวที่ ลอยนวลไปชนัวที่ ระยะเวลทำหนขที่ง ทททำไมพระองครถขงไดข้ทรงใหข้ควทำมทรุกขรลททำบทำก
และควทำมสถูญเสภียเชตนนภีรเกธิดขขรนกนับโยบเลตทำ หลนักเหตรุผลของเอลภีฟนัสใชข้ไมตไดข้จรธิงๆ
โยบ 24:13-17

โยบแจกแจงตตอไปเกภีที่ยวกนับควทำมบทำปของเหลตทำคนชนัวที่ ซขที่งดถูเหมสือน

ไมตถถูกลงโทษ เขาอยอใผ่ นพวกทมีนึ่กบฏตผ่อความสวผ่าง ทมีนึ่ไมผู้คผู้นบ เคยกนบทางของความสวผ่างนนนั้น และมดิไดผู้
อยอใผ่ นทางของความสวผ่างนนนั้น เหลตทำคนชนัวที่ กบฏตตอควทำมสวตทำงของพระเจข้ทำและฝตทำฝสืนวธิถภีทรนังหลทำย
ของพระเจข้ทำ
ยกตนัวอยตทำงเชตน 14 ฆาตกรลบกขนนนั้ มาแตผ่เชผู้าตรอผ่ เขาฆผ่าคนยากจนและคนขนดสน และใน
กลางคชนเขาเปป็นเหมชอนขโมย เหลตทำคนชนัวที่ ฆตทำคนอสืที่นในยทำมกลทำงวนันแสกๆ คนอสืนที่ ๆกป็เทภีที่ยวไปเปป็น
ขโมยในเวลทำกลทำงคสืน
นอกจทำกนภีร 15 ตาของผอผู้ลผ่วงประเวณมีคอยเวลาพลบคกนึ่า กลผ่าววผ่า `ไมผ่มมีตาใดจะเหป็นขผู้า' และ
เขากป็ปลอมหนผู้าของเขา ชทำยและหญธิงทนัรงหลทำยทภีที่ไรข้ศภีลธรรมกป็รอจนมสืดเพสืที่อทภีจที่ ะทททำกทำรเลตนชถูข้ พวก
เขทำคธิดวตทำไมตมภีใครเหป็นตน โดยเฉพทำะหทำกพวกเขทำอททำพรทำงตนัวไป

16 ในยามมชดเขาขบดเขผู้าไปในเรชอนซนงนึ่ เขาหมายไวผู้สกาหรนบตนเองในเวลากลางวนน เขาไมผ่รผู้อ
จนกความสวผ่าง 17 เพราะเงามนจจบราชเปป็นเหมชอนเวลาเชผู้าแกผ่เขาทบกคน ถผู้าใครรอผู้จนกเขา เขากป็เปป็น
ความสยดสยองของเงามนจจบราช พวกคนชนัวที่ อสืนที่ ๆกป็วทำงแผนโจรกรรมยตองเบทำตตทำงๆในเวลทำกลทำง
วนันและทททำกทำรเหลตทำนนัรนในเวลทำกลทำงคสืน สททำหรนับหนัวขโมยเชตนนนัรนแสงสวตทำงในเวลทำกลทำงวนันเปป็น
อะไรทภีพที่ วกเขทำเกลภียดชนัง พวกเขทำสทำมทำรถปธิดบนังกทำรชนัวที่ ตตทำงๆของตนไดข้โดยควทำมมสืดเทตทำนนัรน
ดนังนนัรนโยบจขงทททำลทำยขข้อโตข้แยข้งเหลตทำนนัรนทภีที่แสรข้งวตทำถถูกตข้องของเอลภีฟนัสตตอไป ประเดป็นของ
เขทำกป็คสือวตทำหทำกเขทำกททำลนังถถูกพธิพทำกษทำเพรทำะควทำมชนัวที่ ทททำไมคนเหลตทำนนัรนทภีที่ชนัวที่ อยตทำงแทข้จรธิงถขงดถู
เหมสือนลอยนวลไปพรข้อมกนับควทำมบทำปของพวกเขทำเปป็นประจททำ พวกเขทำถขงขนทำดเจรธิญขขรนใน
ควทำมชนัวที่ ของตนดข้วยซทรทำ โยบไมตไดข้เปป็นคนบทำปแบบเปธิดเผย งนัรนทททำไมเขทำถขงทนทรุกขรในเมสืที่อพวก
อทำชญทำกรแบบโจตงแจข้งและพวกคนคดโกงถขงเจรธิญรรุตงเรสือง
โยบ 24:18-25

เขารวดเรป็วดบจดนงนกนั้ามากหลาย สผ่วนแบผ่งของเขาถอกสาปในแผผ่นดดิน

เขาไมผ่หนนหนผู้าไปสอสผ่ วนองบผ่นของเขา 19 ความแหผู้งแลผู้งและความรผู้อนฉวยเอานกนั้าหดิมะไปฉนนใด
แดนคนตายกป็ฉวยเอาผอผู้กระทกาบาปไปฉนนนนนนั้ โยบตอบคททำถทำมบทำงสต วนของตนเอง ควทำมจรธิงกป็คสือ
วตทำวนันนนัรนจะมทำถขงในไมตชทำข้ เมสืที่อเหลตทำคนชนัวที่ จะพธินทำศไป สรุดทข้ทำยแลข้วพวกเขทำจะเผชธิญกนับควทำมตทำย
และจทำกนนัรนกป็เจอกนับพระเจข้ทำเอง กทำรพธิพทำกษทำเปป็นสธิที่งทภีที่ไมตอทำจหลภีกเลภีที่ยงไดข้ แมข้บตอยครนัรงมนันไมตไดข้
เกธิดขขรนในทนันทภีกตป็ ทำม
20 ครรภว์จะลชมเขา ตนวหนอนจะกดินเขาอยผ่างอรผ่อย ไมผ่มมีใครจกาเขาไดผู้ตผ่อไป ความชนนึ่วจะหนก
ลงเหมชอนตผู้นไมผู้ วนันนนัรนจะมทำเมสืที่อแมข้แตตคนทภีที่เปป็นแมตกจป็ ะลสืมลถูกชทำยทภีที่ชนัวที่ รข้ทำยของตน ในหลรุมศพ
และในนรก เหลตทำหนอนแหตงควทำมตทำยจะกนัดกธินเขทำ เขทำจะไมตเปป็นทภีจที่ ดจททำอภีกตตอไป ควทำมชนัวที่ ของ
เขทำจะถถูกหนักทททำลทำยเสภีย
21 เขารมีดเอาจากหญดิงหมนนทมีนึ่ไมผ่มมีลอก และไมผ่ทกาดมีอะไรใหผู้แกผ่หญดิงมผ่าย 22 เขาไดผู้ทกาลายคน
ทมีนึ่มมีกกาลนงดผู้วยอกานาจของตน เขาลบกขนนนั้ แลผู้วไมผ่มมีใครมนนึ่นใจเรชนึ่องชมีวดิตของตน 23 พระเจผู้าทรง
ประทานความปลอดภนยใหผู้เขา และเขากป็พนนึ่งอยอผ่ และพระเนตรของพระองคว์อยอบผ่ นหนทางของเขา

เหลตทำคนบทำปดททำเนธินตตอไปในททำงชนัวที่ ของตน แตตโยบหมทำยเหตรุไวข้วทำต ไมตมภีใครแนตใจเรสือที่ งชภีวตธิ เรทำอยถูต
หตทำงจทำกควทำมตทำยเพภียงกข้ทำวเดภียวเทตทำนนัรน แมข้คนทนัรงหลทำยอทำจคธิดวตทำตนัวเองอยถูอต ยตทำงปลอดภนัย พระเจข้ทำ
กป็กทำท ลนังเฝข้ทำดถูอยถูแต ละทรงพรข้อมทภีจที่ ะพธิพทำกษทำ
24 เขาทนนั้งหลายถอกยกยผ่องขนนนั้ ครอผ่หนนนึ่งแตผ่กป็ตผู้องสดินั้นไปและถอกนกาลงมา เขาถอกเอาออกไปจาก
ทางเหมชอนคนอชนึ่นๆ และถอกตนดออกเหมชอนยอดรวงขผู้าว เหลตทำคนชนัวที่ เจรธิญรรุตงเรสืองชนัวที่ ระยะเวลทำ
หนขงที่ และในไมตชข้ทำกป็จทำกไป เหมสือนพสืชผลในทรุตงนทำ ในไมตชทำข้ พวกเขทำกป็ถถูกตนัดลงในควทำมตทำย
25 แลผู้วบนดนมีถนั้ ผู้าไมผ่เปป็นเชผ่นนนนั้น ใครจะพดิสอจนว์ไดผู้วผ่าขผู้ามบสา และสกาแดงวผ่าสดิงนึ่ ทมีนึ่ขผู้ากลผ่าวนนนั้น
ไรผู้สาระ" นภีที่เทตทำกนับโยบทข้ทำททำยใครกป็ไดข้ทภีที่จะหนักลข้ทำงหลนักเหตรุผลของเขทำ เขทำทข้ทำททำยใครกป็ไดข้ทภีที่จะ
พธิสถูจนรวทำต เขทำผธิด ประเดป็นใหญตของบทนภีรกคป็ สือวตทำแมข้เหลตทำคนชนัวที่ เจรธิญรรุตงเรสืองชนัวที่ ระยะเวลทำหนขที่ง ใน
กทำลอนันเหมทำะสมพวกเขทำกป็จะเผชธิญกนับควทำมตทำยและกทำรพธิพทำกษทำของพระเจข้ทำในทภีที่สรุด
*****
ภนำพรวมของโยบ 25: บทสนัขึ้นๆบทนทนขึ้ สาเสนอคสาเทศนาสนันึ่งสอนสสุดทผู้ายของบวิลดนัดททนึ่มทตมอ
โยบ ประเดป็นพสืขึ้นฐานของเขากป็คสือวมามนสุษยชาตวิไมมอาจถถูกนนับวมาเปป็นคนชอบธรรมตมอพระพนักตรร์
พระเจผู้าไดผู้
โยบ 25:1-3

แลผู้วบดิลดนดคนชอ อาหว์ตอบวผ่า 2 "พระเจผู้าทรงอกานาจในการครอบ

ครองและทรงใหผู้ยกาเกรงพระองคว์ ทรงกระทกาสนนตดิภาพในสวรรคว์เบชอนั้ งสอ งของพระองคว์ 3 กองทนพ
ของพระองคว์มมีจกานวนหรชอ ความสวผ่างของพระองคว์มดิไดผู้สผ่องมาเหนชอผอผู้ใดบผู้าง บธิลดนัดขขรนตข้นควทำม
เหป็นสรุดทข้ทำยของตนดข้วยคททำพถูดเกรธิที่นนททำเปป็นชรุดซขงที่ ดถูนตทำเลสืที่อมใส โดยทนัรงหมดเปป็นควทำมจรธิง เขทำจขง
พรรณนทำถขงพระเจข้ทำอยตทำงระมนัดระวนัง
โยบ 25:4-6

แลผู้วมนบษยว์จะชอบธรรมตผ่อพระพนกตรว์พระเจผู้าไดผู้อยผ่างไร คนทมีนึ่

เกดิดจากผอผู้หญดิงจะสะอาดไดผู้อยผ่างไร นภีที่คสือประเดป็นพสืรนฐทำนทภีบที่ ธิลดนัดพยทำยทำมจะสสืที่อ มนรุษยชทำตธิเปป็นผถูข้
ทภีที่หลงหทำยอยตทำงสธิรนหวนัง ทรุกคนทภีที่เกธิดมทำแลข้วกป็แปดเปสืร อนไปดข้วยบทำป ในเรสือที่ งนภีรบธิลดนัดพถูดถถูกอยตทำง

ทภีที่สรุด ประเดป็นใหญตของเขทำกป็คสือวตทำโยบจขงมภีควทำมผธิดตตอพระพนักตรรพระเจข้ทำ และจะวตทำไปแลข้ว บธิล
ดนัดจขงพถูดถถูก แตตทรุกคนกป็เปป็นเชตนนนัรน
5 ดอเถดิด ถนงแมผู้ดวงจนนทรว์กป็ไมผ่มมีความสบ กใส และดวงดาวกป็ไมผ่บรดิสบทธดิธิ์ในสายพระเนตรของ
พระองคว์ 6 มนบษยว์จะยดิงนึ่ สะอาดนผู้อยกวผ่านนนั้นเทผ่าใด ผอผู้เปป็นเพมียงตนวดนกแดผู้ และบบตรของมนบษยว์เลผ่า ผอผู้
เปป็นเพมียงตนวหนอน" บธิลดนัดปธิดทข้ทำยขข้อโตข้แยข้งของตนโดยถทำมวตทำหทำกแมข้แตตดวงดทำวตตทำงๆในฟข้ทำ
สวรรครยนังไมตสะอทำดตตอพระพนักตรรพระเจข้ทำ มนรุษยรซงขที่ เปป็นเหมสือนหนอนตนัวหนขงที่ ตตอพระพนักตรร
พระเจข้ทำจะสะอทำดนข้อยกวตทำนนัรนสนักเทตทำใด อภีกครนัรงทภีบที่ ธิลดนัดพถูดถถูกในททำงเทคนธิค กระนนัรนเขทำกป็
แสดงออกวตทำตนเปป็นคนนตทำเลสืที่อมใสและหยธิงที่ ยโสในกทำรทภีที่เขทำกลตทำวโทษโยบ
*****
ภนำพรวมของโยบ 26: บทถนัดไปนทขึ้เรวิมนึ่ ตผู้นคสาตอบสสุดทผู้ายของโยบททนึ่มทตมอเพสือนึ่ นทนังขึ้ สามคน
ของเขาททนึ่คดวิ วมาตนัวเองเปป็นคนชอบธรรม โยบตนักเตสือนบวิลดนัด (ขผู้อ 1-4) และเขายอมรนับเรสือนึ่ งฤทธวิธ
เดชของพระเจผู้า (ขผู้อ 5-14) ทรรศนะของบวิลดนัดจบลงในความสวิขึ้นหวนัง ความเชสืนึ่อมนันนึ่ ของโยบจบ
ลงดผู้วยความเชสืนึ่อ
โยบ 26:1-4

แลผู้วโยบตอบวผ่า 2 "ทผ่านไดผู้ชผ่วยผอผู้ไมผ่มมีกกาลนงมากจรดิงหนอ ทผ่านไดผู้

ชผ่วยแขนทมีนึ่ไมผ่มมีแรงแลผู้วหนอ 3 ทผ่านใหผู้คกาปรนกษาแกผ่คนทมีนึ่ไมผ่มมีสตดิปนญญา และไดผู้ใหผู้ความรอผู้มากทมีนึ่
สนมฤทธดิธิ์ผล จรดิงหนอ 4 ทผ่านเปลผ่งวาจาออกมาแกผ่ใครเลผ่า และวดิญญาณของใครไดผู้ออกมาจากทผ่าน
โยบตอบกลนับดข้วยคททำถทำมเปป็นชรุด ประเดป็นของเขทำกป็คสือ บธิลดนัดไดข้ชตวยเหลสือเขทำซขที่งเปป็นคนอตอนแอ
อยตทำงไร บธิลดนัดทททำใหข้สภทำพของเขทำดภีขร ขนบข้ทำงอยตทำงไร
โยบ 26:5-14

โยบจขงเรธิที่มรต ทำยยทำวพระรทำชกธิจอนันทรงฤทธธิธตตทำงๆของพระเจข้ทำ ชาว

แดนคนตายเบชนั้องลผ่างสะทกสะทผู้านใตผู้นกนั้าและชาวเมชองนนนั้น ฤทธธิธเดชของพระเจข้ทำปรทำกฏชนัดเจนใน
สธิที่งมภีชภีวตธิ ตตทำงๆแหตงทข้องทะเล

6 นรกเปลชอยอยอผ่ตผ่อพระพนกตรว์พระเจผู้า และแดนพดินาศไมผ่มมีผผู้าหผ่ม คนเหลตทำนนัรนทภีที่อยถูใต น
นรกไมตมอภี ะไรปกปข้องตนเองจทำกพระพธิโรธของพระเจข้ทำ
7 พระองคว์ทรงคลมีนึ่ทางเหนชอออกคลบมทมีนึ่เวดินั้งวผู้าง และแขวนโลกไวผู้เหนชอทมีนึ่วผ่างเปลผ่า กทำรทภีที่
โยบเอตยถขงสถทำนทภีที่วทำต งเปลตทำททำงทธิศเหนสือเปป็นประเดป็นหนขที่งทภีที่นตทำสนใจ ควทำมคธิดสททำคนัญกป็คอสื วตทำ
ตนัรงแตตนรกเบสืรองลตทำงไปจนถขงอวกทำศนอกโลกเบสืรองบน พระเจข้ทำทรงอยถูสต ถูงสรุด บทำงคนคทำดเดทำวตทำมภี
ชตองวตทำงหนขงที่ ในอวกทำศนอกโลกเหนสือแกนทธิศเหนสือของแผตนดธินโลก นนันที่ เปป็นเรสืที่องทภีคที่ นถกเถภียง
กนันอยถูต อยตทำงไรกป็ตทำม ประเดป็นสททำคนัญกวตทำกป็คสือ ฤทธธิธเดชของพระเจข้ทำผถูข้ทรงแขวนพธิภพโลกเหนสือ
ควทำมวตทำงเปลตทำ กทำรโคจรของมนันรอบดวงอทำทธิตยรกไป็ มตมอภี ะไรรองรนับ สตธิปนัญญทำและฤทธธิธเดชใหญต
ยธิงที่ ของพระเจข้ทำคสือประเดป็นสททำคนัญ
8 พระองคว์ทรงมนดนกนั้าไวผู้ในเมฆทนบของพระองคว์ และเมฆนนนั้นกป็ไมผ่ขาดวดินึ่นไป ควทำมคธิดตรง
นภีรกคป็ อสื วตทำ พระอนัจฉรธิยภทำพในกทำรทรงสรข้ทำงของพระเจข้ทำไดข้ทททำใหข้นรททำทนัรงหลทำยของแผตนดธินโลกถถูก
เกป็บรวบรวมไวข้ในเมฆเหลตทำนนัรนทภีที่อยถูเต บสืรองบน กระนนัรนแผตนดธินโลกและระบบดธินฟข้ทำอทำกทำศของมนัน
กป็อยถูใต นสมดรุลทภีที่สมบถูรณรแบบตตอไป อภีกครนัรงทภีที่พระปนัญญทำและฤทธทำนรุภทำพของพระเจข้ทำคสือเหตรุผล
ดนังกลตทำว
9 พระองคว์ทรงคลบมหนผู้าของพระทมีนึ่นนนึ่ง และคลมีนึ่เมฆของพระองคว์ออกคลบมมนนไวผู้ แมข้วทำต
พระเจข้ทำทรงเปภีที่ยมดข้วยฤทธทำนรุภทำพเอนกอนนันตร พระองครกทป็ รงปธิดบนังพระทภีที่นนังที่ ของพระองครไวข้ไมต
ใหข้มนรุษยรเหป็น
10 พระองคว์ทรงขมีดปรดิมณฑลไวผู้บนพชนั้นนกนั้า ณ เขตระหวผ่างความสวผ่างและความมชด ฤทธธิธ
เดชและพระปนัญญทำของพระเจข้ทำไดข้สถทำปนทำเขตแดนของทะเลทนัรงหลทำย พวกมนันไมตเปลภีที่ยนแปลง
ไปมทำกนนัก
11 เสาฟผู้ากป็หวนนนึ่ ไหวและประหลาดใจเมชนึ่อพระองคว์ทรงขนาบ รทำกฐทำนแหตงฟข้ทำสวรรครกป็
สนันที่ สะทข้ทำนเมสืที่อเจอกนับควทำมกรธิรวโกรธของพระเจข้ทำ นภีบที่ อกเปป็นนนัยอภีกครนัรงถขงฤทธธิธเดชอนันใหญตยธิงที่
ของพระเจข้ทำ

12 พระองคว์ทรงปราบทะเลใหผู้สงบดผู้วยอานบภาพของพระองคว์ พระองคว์ทรงตมีคนจองหอง
ดผู้วยความเขผู้าพระทนยของพระองคว์ ครทำวนภีรคททำเทศนทำของโยบเรธิที่มหนันมทำหทำมนรุษยรทรนังหลทำยทภีที่
บทำปหนทำบข้ทำง เหมสือนกนับทภีที่ฤทธธิธเดชอนันยธิงที่ ใหญตของพระเจข้ทำสทำมทำรถแยกทะเลไดข้ ดข้วยฤทธธิธเดช
เดภียวกนันนภีรเองพระเจข้ทำกป็ทรงสทำมทำรถเลตนงทำนพวกคนทภีที่เยตอหยธิงที่ ไดข้เชตนกนัน
13 พระองคว์ทรงตกแตผ่งฟผู้าสวรรคว์ดผู้วยพระวดิญญาณของพระองคว์ พระหนตถว์ของพระองคว์
ทรงสรผู้างพญานาคทมีนึ่ขด เหมสือนกนับทภีที่พระเจข้ทำไดข้ทรงประดนับประดทำฟข้ทำสวรรครดข้วยพระวธิญญทำณ
ของพระองคร พระเจข้ทำองครเดภียวกนันนภีรกทป็ รงสรข้ทำงงถูทภีที่ตทที่ทำตข้อยเชตนกนัน บทำงคนเสนอแนะวตทำพญทำนทำค
ขดทภีที่วทำต นภีรหมทำยถขงกลรุตมดทำวหนขงที่ บนทข้องฟข้ทำ ไมตวทำต กรณภีใดมนันกป็คสือฤทธธิธเดชของพระเจข้ทำผถูข้ทรงสรข้ทำง
สธิที่งเหลตทำนภีรทรงนั สธิรน
14 ดอเถดิด เหลผ่านมีนั้เปป็นเพมียงพระราชกดิจผดิวเผดินของพระองคว์ เราไดผู้ยดินถนงพระองคว์กป็เปป็น
เพมียงเสมียงกระซดิบ ใครจะเขผู้าใจถนงฤทธดิธิ์กนมปนาทอนนเกรมียงไกรของพระองคว์ไดผู้ " โยบปธิดทข้ทำย
เนสืรอหทำสต วนนภีรโดยกทำรยอมรนับวตทำสธิที่งทภีที่เขทำกลตทำวมทำแลข้วเปป็นเพภียงสต วนหนขงที่ ของฤทธทำนรุภทำพของ
พระเจข้ทำ แนตทภีเดภียวมนรุษยรทรทำบนข้อยจรธิงๆเกภีที่ยวกนับพระเจข้ทำ แมข้แตตฟทำข้ ผตทำแหตงฤทธธิธเดชของพระองคร
คนกป็ไมตเขข้ทำใจดภีนกนั ควทำมคธิดทภีที่สททำคนัญกวตทำกป็คสือวตทำใครสทำมทำรถเขข้ทำใจฤทธธิธเดชของพระเจข้ทำไดข้ แมข้วทำต
บธิลดนัดวธิพทำกษรวธิจทำรณรโยบ ฝตทำยหลนังกป็พงรุต เปข้ทำไปทภีที่ฤทธธิธเดชของพระเจข้ทำผถูข้ทรงอยถูเต บสืรองบน
*****
ภนำพรวมของโยบ 27: ขณะททนึ่โยบตอบกลนับบวิลดนัดตมอไป เขากป็เสนอประเดป็นใหญมสาม
ประเดป็น (1) เขาทนักทผู้วงความจรวิงใจของเขาในขผู้อ 1-6 (2) คนหนผู้าซสืนึ่อใจคดยมอมไมมมคท วามหวนังใน
ขผู้อ 7-10 และเขาหมายเหตสุจสุดจบอนันนมาเวทนาของเหลมาคนชนัวนึ่ ในขผู้อ 11-23
โยบ 27:1-6

และโยบไดผู้กลผ่าวกลอนภาษดิตของตนอมีกวผ่า 2 "พระเจผู้าทรง

พระชนมว์อยอแผ่ นผ่ฉนน ใด คชอพระองคว์ผทผู้อ รงนกาความยบตดิธรรมอนนควรตกแกผ่ขผู้าไปเสมีย และองคว์ผผู้ทอ รง
มหดิทธดิฤทธดิธิ์ทรงพระชนมว์อยอผ่แนผ่ฉนน ใด คชอผอทผู้ รงทกาใจขผู้าใหผู้ขมขชนึ่น 3 เพราะลมหายใจยนงอยอใผ่ นตนว
ขผู้าตราบใด และลมปราณจากพระเจผู้ายนงอยอผ่ในรอ จมอกของขผู้าตราบใด 4 รดิมฝมีปากของขผู้าจะไมผ่พอด

ความเทป็จและลดินั้นของขผู้าจะไมผ่เปลผ่งคกาหลอกลวง ดข้วยสททำนวนโวหทำรอนันไพเรทำะ โยบ (1) ทวนซทรทำ
ทรรศนะของตนทภีที่วทำต ควทำมทรุกขรลททำบทำกของเขทำเปป็นธรุระของพระเจข้ทำ (2) ถขงกระนนัรนโยบกป็ปฏธิญทำณ
วตทำตนจะไมตกลตทำวถข้อยคททำทภีที่ไมตซสืที่อตรงเลยสนักคททำเดภียว ควทำมหลอกลวงจะไมตลวต งผตทำนรธิมฝภีปทำกของ
เขทำเลย
5 ขอพระเจผู้าอยผ่ายอมใหผู้ขผู้าเหป็นวผ่าทผ่านเปป็นฝผ่ายทมีนึ่ถอกเลย ขผู้าจะไมผ่ทดินั้งความสนตยว์จรดิงของขผู้า
จนขผู้าตาย โยบยนังปฏธิญทำณอภีกวตทำตนจะไมตยอมรนับผธิดตทำมคททำกลตทำวโทษของพวกเขทำ แนตทภีเดภียวเขทำ
จะคงควทำมสนัตยรสรุจรธิตของตนไวข้จนกวตทำเขทำสธิรนชภีวธิต
6 ขผู้ายนดความชอบธรรมของขผู้าไวผู้มนนึ่นไมผ่ยอมปลผ่อยไป จดิตใจของขผู้าไมผ่ตกาหนดิขผู้า ไมผ่วผ่าวนน
ใดในชมีวดิตของขผู้า โยบตนัรงใจวตทำจะยขดมนันที่ ในกทำรประพฤตธิตนอยตทำงชอบธรรม เขทำปฏธิญทำณวตทำ
จธิตสททำนขกผธิดชอบของเขทำ (นนันที่ คสือใจของเขทำ) จะไมตปรนับโทษเขทำวตทำไดข้กระทททำผธิด ทภีปที่ รทำกฏชนัดเจน
ตรงนภีรไมตใชตกทำรคธิดเหป็นวตทำตนชอบธรรมของโยบ แตตเปป็นควทำมตนัรงใจมนันที่ ทภีที่จะทททำสธิที่งทภีที่ถถูกตข้องตตอไป
โยบ 27:7-10

จทำกนนัรนโยบกป็นททำเสนอควทำมคธิดทภีที่สองของตนของบทนภีร ตรงกนัน

ขข้ทำม ควทำมหวนังของเหลตทำคนหนข้ทำซสืที่อใจคดจะพธินทำศไป ขอใหผู้ศนตรอของขผู้าเปป็นเหมชอนคนชนวนึ่ และขอ
ใหผู้ผผู้ทอ มีนึ่ล บกขนนนั้ ตผ่อสอผู้ขผู้าเปป็นเหมชอนคนอธรรม โยบถสือวตทำเหลตทำปฏธิปนักษรของตนเปป็นคนชนัวที่ และคน
อธรรม
8 เพราะอะไรจะเปป็นความหวนงของคนหนผู้าซชนึ่อใจคด แมผู้วผ่าเขาไดผู้กกาไรแลผู้ว เมชนึ่อพระเจผู้า
ทรงเอาชมีวดิตของเขาไป มภีควทำมหวนังอะไรสททำหรนับคนหนข้ทำซสืที่อใจคด แมข้วทำต เขทำอทำจดถูเหมสือนเจรธิญ
รรุตงเรสือง คนๆหนขงที่ จะเอทำอะไรไปแลกกนับจธิตวธิญญทำณของตน พระเยซถูตรนัสคททำถทำมเดภียวกนันนภีรใน
มนัทธธิว 16:26 และมทำระโก 8:37
โยบถทำมวตทำ 9 พระเจผู้าจะทรงฟนงเสมียงรผู้องของเขาหรชอ เมชนึ่อความยากลกาบากมาสอผ่เขา คนทภีที่
ถถูกกลตทำวถขงนภีรคอสื คนหนข้ทำซสืที่อใจคดทภีที่อยรุตธิธรรมคนนนัรนซขที่งโยบบอกเปป็นนนัยวตทำเปป็นสภทำพของเพสืที่อนๆ
ของเขทำ

10 เขาจะปมีตดิยนดิ ดมีในองคว์ผทผู้อ รงมหดิทธดิฤทธดิธิ์หรชอ เขาจะกราบทอลพระเจผู้าทบกเวลาหรชอ เหลตทำ
คนหนข้ทำซสืที่อใจคดเชตนนนัรนจะปภีตธิยธินดภีในพระเจข้ทำหรสือสนัตยรซสืที่อในคททำอธธิษฐทำนตตอพระเจข้ทำหรสือ คททำตอบ
ทภีที่ถถูกบอกเปป็นนนัยกป็คสือ ไมต ควทำมหมทำยโดยนนัยทภีที่ชนัดเจนตรงนภีรกคป็ สือวตทำ พวกคนทภีวที่ ธิจทำรณรโยบเปป็นคน
หนข้ทำซสืที่อใจคด วนันคธิดบนัญชภีของพวกเขทำยนังมทำไมตถขง
โยบ 27:11-23

โยบใหข้โครงรต ทำงตนัรงแตตตรงนภีรไปจนจบบทนภีรเกภีที่ยวกนับสธิที่งทภีที่เขทำเชสืที่อวตทำ

จะเปป็นจรุดจบอนันนตทำเวทนทำของเหลตทำคนชนัวที่ ขผู้าจะสอนทผ่านทนนั้งหลายโดยพระหนตถว์ของพระเจผู้า ขผู้า
จะไมผ่ปดิดบนงพระดการดิขององคว์ผผู้ทอ รงมหดิทธดิฤทธดิธิ์ 12 ดอเถดิด ทผ่านทบกคนไดผู้เหป็นเองแลผู้ว ทกาไมทผ่านจนง
เหลวไหลสดินนั้ เชดิงทมีเดมียวเลผ่า 13 ตผ่อพระเจผู้า นมีเนึ่ ปป็นสผ่วนของคนชนวนึ่ และมรดกซนงนึ่ ผอผู้บบมี บนงคนบจะไดผู้
รนบจากองคว์ผผู้ทอ รงมหดิทธดิฤทธดิธิ์ ดนังนนัรนโยบจขงเรธิที่มพรรณนทำถขงจรุดจบของเหลตทำคนชนัวที่
14 ถผู้าลอกหลานของเขาเพดินึ่มขนนั้น กป็เพชนึ่อถอกดาบ และลอกหลานของเขากป็หาไมผ่พอกดิน 15 คน
ของเขาทมีนึ่เหลชออยอผ่ ความตายกป็จะฝนงเขาเสมีย และภรรยามผ่ายทนนั้งหลายของเขาจะไมผ่ครกนึ่าครวญ
ครอบครนัวของเหลตทำคนชนัวที่ – ลถูกๆและภรรยทำมตทำยของพวกเขทำ – จะประสบแตตควทำมทรุกขรลททำบทำก
ควทำมอดอยทำกและควทำมตทำย
16 ถนงเขาจะกอบโกยเอาเงดินไวผู้มากอยผ่างผงคลมีดดิน และกองเสชนั้อผผู้าไวผู้ดนงดดินเหนมียว 17 เขา
จะกองไวผู้กป็ไดผู้ แตผ่คนชอบธรรมจะสวม และคนไรผู้ผดิดจะแบผ่งเงดินกนน แมข้คนชนัวที่ สทที่ทำสมควทำมมนังที่ คนังที่ ไวข้
สรุดทข้ทำยแลข้วคนทภีที่ดททำเนธินตทำมททำงของพระเจข้ทำ (นนันที่ คสือ คนชอบธรรม) จะไดข้รนับมนันเปป็นมรดกและ
คนชนัวที่ จะสถูญเสภียมนันไปทนัรงหมด
18 เขาสรผู้างบผู้านเหมชอนอยผ่างตนวมอด เหมชอนอยผ่างเพดิงทมีนึ่คนยามสรผู้าง แมข้คนชนัวที่ อทำจสรข้ทำง
บข้ทำนเรสือนหลนังโตๆ พวกมนันกป็จะมภีสภทำพถทำวรพอๆกนับรนังของดนักแดข้หรสือเพธิงทภีที่นทำยพรทำนคนหนขที่ง
สรข้ทำงขขรน
19 คนมนนึ่งคนนึ่งจะนอนลง แตผ่เขาจะไมผ่ถอกรวบรวมไวผู้ เขาลชมตาของเขาขนนั้น และเขาไมผ่อยอผ่แลผู้ว
20 ความสยดสยองทผ่วมเขาเหมชอนนกนั้ามากหลาย ในกลางคชนพายบหอบเขาไป 21 ลมตะวนนออก

หอบเขาขนนั้น และเขากป็จากไป เหมชอนพายบมนนกป็กวาดเขาออกไปจากทมีนึ่ของเขา พวกคนมนังที่ มภีทภีที่เปป็น
คนชนัวที่ ยตอมไมตพบควทำมสงบสรุข พวกเขทำเอนกทำยลงและไมตพบกทำรหยรุดพนักแตตกลนับพบควทำมตทำย
ควทำมกลนัวและควทำมทรุกขรลททำบทำกใหญตยธิงที่ รอคอยพวกเขทำอยถูต เหมสือนกนับทภีที่ลมตะวนันออกเปป็นลมพทำยรุ
ทภีรที่ รุนแรงมทำกๆ คนชนัวที่ กป็ถถูกหอบไปในควทำมตทำย พวกเขทำอทำจนอนบนเตภียงของตนในบข้ทำนหลนังโต
ของพวกเขทำ แตตควทำมตทำยจะหอบพวกเขทำไปเหมสือนสทำยลม
22 พระเจผู้าจะทรงเหวมีนึ่ยงเขาอยผ่างไมผ่ปรานมี เขาจะหนมีจากพระหนตถว์ของพระองคว์ สรุดทข้ทำย
แลข้วพระเจข้ทำคสือผถูข้ทภีที่ทรงทททำลทำยคนชนัวที่ ไมตมภีผถูข้ใดสทำมทำรถหลบหนภีพระหนัตถรแหตงกทำรพธิพทำกษทำของ
พระองครไปไดข้ ในขณะเดภียวกนัน 23 คนจะตบมชอเยาะเยผู้ยเขา และเยผู้ยหยนนเขาออกไปจากทมีนึ่ของ
เขา" เมสืที่อพระเจข้ทำทรงเอทำคนชนัวที่ ออกไปเสภีย คนธรรมดทำๆและคนชอบธรรมกป็ชสืที่นชมยธินดภีกบนั กทำร
จทำกไปของคนชนัวที่ ควทำมหมทำยของคททำทภีแที่ ปลวตทำ เยผู้ยหยนน (ชอวร์รนัก) คสือกทำรผธิวปทำกเหมสือนในกทำรสตง
เสภียงเชภียรร ควทำมหมทำยตรงนภีรกคป็ สือวตทำคนทนัวที่ ไปจะสต งเสภียงเชภียรรเมสือที่ คนชนัวที่ ถถูกพธิพทำกษทำ
ประเดป็นใหญตของบทนภีรกคป็ อสื วตทำ คนหนข้ทำซสืที่อใจคดโดยทนัวที่ ไปและคนชนัวที่ โดยเฉพทำะจะเผชธิญ
กนับกทำรพธิพทำกษทำหนขที่ง พระเจข้ทำจะทรงเลตนงทำนพวกเขทำในวธิธภีกทำรและเวลทำอนันเหมทำะสมทภีที่สรุดของ
พระองคร นภีที่บอกเปป็นนนัยอยตทำงชนัดเจนวตทำโยบมองหนัวใจของเพสือที่ นๆทภีที่ยกตนัววตทำดภีของเขทำอยตทำงไร ใน
มรุมมองของเขทำแลข้วพวกเขทำเปป็นคนหนข้ทำซสืที่อใจคดและคนชนัวที่
*****
ภนำพรวมของโยบ 28: ขณะททนึ่โยบกลมาวคสาตอบสสุดทผู้ายของตนตมอไปแกมบวิลดนัดและเพสืนึ่อนๆ
เขากป็รผู้องขอสตวิปนัญญาของพระเจผู้า คสาถามของเขากป็คสือวมา สตวิปนัญญาททนึ่แทผู้จรวิงจะถถูกพบไดผู้ทไทนึ่ หน
สสุดทผู้ายแลผู้วเขาสรสุปวมาความยสาเกรงองคร์พระผถูผู้เปป็นเจผู้าคสือปนัญญาและความเขผู้าใจ บทนทขึ้เปป็นคสา
เทศนาอนันไพเราะเกทนึ่ยวกนับแหลมงททนึ่มาแหมงปนัญญาและมนันจะถถูกไดผู้มาอยมางไร มนันมทเนสืขึ้อหาเหมสือน
กนับสมวนแรกของหนนังสสือสสุภาษวิต
โยบ 28:1-11

โยบขขรนตข้นโดยหมทำยเหตรุวทำต ทรุกสธิที่งยตอมมภีทขภีที่ องมนัน หลทำยสธิที่งทภีที่มภี

ครุณคตทำอยตทำงแทข้จรธิงสทำมทำรถถถูกพบไดข้โดยกทำรเสทำะแสวงหทำ "แนผ่ละ ตผู้องมมีเหมชองสกาหรนบแรผ่เงดิน

และมมีทมีนึ่สกาหรนบทองคกาทมีนึ่เขาถลบง 2 เขาเอาเหลป็กมาจากพชนั้นดดิน และถลบงทองสนมฤทธดิธิ์จากแรผ่ดดิบ
โลหะมภีคตทำทนัรงหลทำยสทำมทำรถถถูกพบไดข้โดยกทำรเสทำะแสวงหทำจทำกนนัรนกป็ถถูกถลรุง
3 มนบษยว์กกาจนดความมชด และคผู้นหาไปยนงเขตไกลทมีนึ่สบด คผู้นแรผ่ดดิบในทมีนึ่มชดครนนั้มและเงา
มนจจบราช พระเจข้ทำไดข้ทรงกททำหนดเขตแดนสททำหรนับควทำมมสืดและสถทำนทภีที่ๆแรต มคภี ตทำถถูกพบไดข้ มนรุษยร
เสทำะแสวงหทำพวกมนันในเหมสืองมสืดๆใตข้พรสืนแผตนดธินโลก 4 เขาขบดปลผ่องไกลจากทมีนึ่ฝองคนอาศนยอยอผ่
คนสนญจรไปมาลชมเขาแลผู้ว เขาแขวนอยอแผ่ กวผ่งไปแกวผ่งมาไกลจากฝองคน กทำรทททำเหมสืองอทำจเปป็นงทำน
ทภีที่อนนั ตรทำยเพรทำะวตทำเหมสืองตตทำงๆถถูกนทรทำทตวมบตอย มนรุษยรเลยตข้องทททำใหข้นร ททำแหข้งเพสืที่อทภีที่จะทททำเหมสืองตตอ
ไปไดข้ ประเดป็นกป็คสือวตทำแรต ธทำตรุมภีคตทำตตทำงๆไมตเพภียงหทำยทำกเทตทำนนัรนแตตยนังเอทำออกมทำไดข้ยทำกดข้วยเมสือที่ พวก
มนันถถูกพบ (โยบกททำลนังนททำเสนอขข้อโตข้แยข้งทภีที่วทำต ปนัญญทำกป็ยทำกทภีที่จะถถูกพบและไดข้มทำ)
5 ฝผ่ายแผผ่นดดินนนนั้นมมีอาหารออกมา แตผ่ภายใตผู้กป็ควกนึ่าอยผ่างถอกไฟไหมผู้ บนพสืรนผธิวของแผตนดธิน
โลก พสืชผลตตทำงๆกป็เตธิบโตและขนมปนังถถูกนททำไปอบ แผตนดธินโลกเดภียวกนันนภีรซขที่งใหข้อทำหทำรกป็มภีเพชร
พลอยและโลหะมภีคตทำตตทำงๆอยถูเต บสืรองลตทำงดข้วย 6 กผู้อนหดินของทมีนึ่นนนึ่นเปป็นทมีนึ่อยอผ่ของพลอยไพทอรยว์ และ
มนนมมีผงทองคกา ประเดป็นของโยบในขข้อโตข้แยข้งทภีที่ตทำมมทำของเขทำกป็คสือวตทำ เหมสือนกนับทภีที่ทองคททำถถูกคข้น
เจอไดข้ดข้วยควทำมยทำกลททำบทำก มนันกป็เปป็นเชตนนนัรนกนับสตธิปนัญญทำดข้วย
7 ทางนนนั้นไมผ่มมีเหยมีนึ่ยวรอผู้ และไมผ่มมีตาเหยมีนึ่ยวดกามองเหป็น 8 ลอกสดิงโตไมผ่เคยเดดินทมีนึ่นนนึ่น สดิงโต
ดบรผู้ายไมผ่ผผ่านมาทมีนึ่นนนึ่น กระนนัรนมภีสถทำนทภีที่หลทำยแหตงบนแผตนดธินโลกนภีรทภีที่ไมตมภีคนทททำเหมสืองคนใดรถูข้จนัก
อนันทภีที่จรธิงตทำของนกแรข้งกป็ไมตเคยเหป็นมนันและเทข้ทำของสธิงโตกป็ไมตเคยเหยภียบยทที่ทำไปบนมนันดข้วย
ประเดป็นของโยบกป็คสือวตทำ มภีทรนัพยรสมบนัตธิทถภีที่ ถูกปธิดซตอนไวข้บนแผตนดธินโลกนภีรซขที่งไมตเคยมภีใครเหป็นมทำ
กตอน สตธิปนัญญทำของพระเจข้ทำกป็เปป็นเชตนนนัรน
9 คนยชนนึ่ มชอทมีนึ่หดินแขป็ง และทกาลายภอเขาลงถนงราก พระเจข้ทำกลนับทรงยสืนที่ พระหนัตถรของ
พระองครออกเพสืที่อผตทำหธินทภีที่แขป็งทภีที่สรุดอยตทำงหธินเหลป็กไฟ พระเจข้ทำทรงสทำมทำรถทภีที่จะเคลสืที่อนภถูเขทำทนัรง
หลทำยทภีรที่ ทำกของพวกมนันเลยดข้วย 10 เขาขบดลการางไวผู้ในหดิน และตาของเขาเหป็นของประเสรดิฐทบก
อยผ่าง พวกคนทททำเหมสืองเทภีที่ยวขขรนลตองไปเสทำะแสวงหทำโลหะมภีคตทำตตทำงๆ 11 เขากนนตานกนั้าไวผู้ เพชนึ่อมดิใหผู้

มมีนกนั้ายผู้อย และสดินึ่งทมีนึ่ปดิดบนงไวผู้ เขานกามาใหผู้แจผู้ง พวกคนทททำเหมสืองใชข้สที่ ธิงมหนัศจรรยรดข้ทำนวธิศวกรรมทรุก
รถูปแบบเพสืที่อทภีจที่ ะไดข้มทำซขที่งทองคททำและเงธินทภีถที่ ถูกซตอนไวข้ในแผตนดธินโลก พวกเขทำเสทำะแสวงหทำจนสรุด
ควทำมสทำมทำรถและทรนัพยทำกรของตน
โยบ 28:12-13

ตรงนภีรคอสื คททำถทำมสททำคนัญของบทนภีร แตผ่จะพบพระปนญญาทมีนึ่ไหน และ

ทมีนึ่ของความเขผู้าใจอยอทผ่ มีนึ่ไหน เหมสือนกนับทภีคที่ นทททำเหมสืองทททำงทำนอยตทำงไมตรจถูข้ บพรข้อมกนับควทำมยทำก
ลททำบทำกยธิงที่ นนักเพสือที่ ทภีที่จะคข้นเจอทองคททำและเงธิน ปนัญญทำจะถถูกพบเจอไดข้ทภีที่ไหน ควทำมเขข้ทำใจทภีที่แทข้จรธิง
ถถูกหทำตททำแหนตงไดข้ทภีที่ไหน นนันที่ คสือจรุดสนใจของขข้อโตข้แยข้งของโยบ (คททำตอบของคททำถทำมเหลตทำนภีรถถูก
พบในขข้อ 28)
13 มนบษยว์ไมผ่รผู้จอ นกคผ่าของพระปนญญา และในแผผ่นดดินของคนเปป็นกป็หาไมผ่พบ แมข้วทำต มนรุษยร
ทรทำบครุณคตทำของทองคททำและเงธิน คนสตวนใหญตกไป็ มตรคถูข้ รุณคตทำทภีแที่ ทข้จรธิงของปนัญญทำและควทำมเขข้ทำใจ
ประเดป็นของโยบกป็คสือวตทำปนัญญทำและควทำมเขข้ทำใจมภีคตทำประมทำณไมตไดข้ พวกมนันไมตอทำจตภีคตทำไดข้เลย
นอกจทำกนภีร ปนัญญทำและควทำมเขข้ทำใจดนังกลตทำวกป็เปป็นของหทำยทำกในชภีวธิตนภีรดวข้ ย พวกมนันแทบจะถถูก
หทำไมตพบ
โยบ 28:14-19

โยบพรรณนทำตตอไปอยตทำงไพเรทำะแบบบทกวภีถขงกทำรทภีที่ปนัญญทำไมต

อทำจถถูกพบไดข้ในคลนังสมบนัตธิตตทำงๆของแผตนดธินโลก บาดาลพอดวผ่า `ทมีนึ่ขผู้าไมผ่มมี' และทะเลกลผ่าววผ่า `ไมผ่
อยอกผ่ นบขผู้า ' ปนัญญทำไมตอทำจถถูกพบไดข้ในทภีที่ลขกแหตงมหทำสมรุทร 15 จะเอาทองคกาซชนั้อกป็ไมผ่ไดผู้ และจะชนนึ่ง
เงดินใหผู้ตามราคากป็ไมผ่ไดผู้ ปนัญญทำไมตอทำจถถูกซสืรอไดข้ แมข้จะดข้วยรทำคทำทภีที่แพงมทำกๆกป็ตทำม
16 จะตมีราคาเปป็นทองคกาโอฟมีรว์กป็ไมผ่ไดผู้ หรชอเปป็นพลอยสมีนกนั้าขผู้าวประเสรดิฐหรชอพลอยไพทอรยว์
กป็ไมผ่ไดผู้ 17 จะเทมียบเทผ่าทองคกาและแกผู้วผลนกกป็ไมผ่ไดผู้ หรชอจะแลกกนบเครชนึ่องทองคกาเนชนั้อดมีกป็ไมผ่ไดผู้
ปนัญญทำทภีที่แทข้จรธิงไมตอทำจถถูกเทภียบเทตทำทองคททำเนสืรอดภีทภีที่สรุด เพชรพลอยมภีคตทำตตทำงๆหรสือเครสืที่องประดนับ
รทำคทำแพงไดข้เลย มถูลคตทำของปนัญญทำมภีคตทำมทำกกวตทำทรนัพยรสที่ ธิงของเหลตทำนนัรนมทำกนนัก
18 อยผ่าเอผ่ยถนงหดินปะการนงและไขผ่มบกเลย คผ่าของพระปนญญาสอ งกวผ่ามบกดา 19 บบษราคนมแหผ่ง
เมชองเอธดิโอเปมีย กป็เปรมียบกนบพระปนญญาไมผ่ไดผู้ หรชอจะตมีราคาเปป็นทองคกาบรดิสบทธดิธิ์กป็ไมผ่ไดผู้ ใน

ลนักษณะเดภียวกนัน ปนัญญทำไมตอทำจเทภียบเทตทำหธินปะกทำรนังมภีคตทำ ไขตมรุก มรุกดทำ บรุษรทำคนัมหรสืออนัญมณภีอนสืที่ ใด
ไดข้เลย มนันมภีคตทำมทำกกวตทำทองคททำบรธิสรุทธธิธทภีที่สรุด ประเดป็นของโยบกป็คสือวตทำปนัญญทำมภีคตทำมทำกกวตทำทรนัพยร
สมบนัตแธิ หตงแผตนดธินโลกทนัรงสธิรน
โยบ 28:20-22

โยบจขงถทำมวตทำ ดนงนนนั้นพระปนญญามาจากไหนเลผ่า และทมีนึ่ของความ

เขผู้าใจอยอทผ่ มีนึ่ไหน อะไรคสือแหลตงแหตงปนัญญทำทภีที่แทข้จรธิงและควทำมเขข้ทำใจถถูกคข้นพบไดข้ทไภีที่ หน 21 เปป็นสดินึ่ง
ทมีนึ่ซผ่อนพผู้นจากตาของสดินึ่งทมีนึ่มมีชมีวดิตทนนั้งปวง และปดิดบนงไวผู้จากนกในอากาศ 22 แดนพดินาศและ
มนจจบราชกลผ่าววผ่า `เราไดผู้ยดินเสมียงลชอเรชนึ่องพระปนญญากนบหอของเรา' ปนัญญทำไมตถถูกพบทนันทภีในแผตน
ดธินของคนเปป็นหรสือของคนตทำย แตตปนัญญทำและควทำมเขข้ทำใจทภีที่แทข้จรธิงจะถถูกพบเจอไดข้ทไภีที่ หน
โยบ 28:23-28

โยบใหข้คททำตอบสททำหรนับคททำถทำมทภีที่ยธิงที่ ใหญตของตนพระเจผู้าทรงทราบ

ทางไปหาพระปนญญานนนั้น และพระองคว์ทรงทราบทมีนึ่อยอผ่ของพระปนญญาดผู้วย พระเจข้ทำทรงรถูข้จกนั แหลตง
แหตงปนัญญทำและวธิธภีทภีที่จะหทำมนันเจอ พระองครทรงสทำมทำรถใหข้ควทำมรถูข้เชตนนนัรนไดข้
24 เพราะพระองคว์ทอดพระเนตรไปถนงทมีนึ่สบดปลายแผผ่นดดินโลก และทรงเหป็นทบกสดินึ่งทมีนึ่ใตผู้ฟผู้า
สวรรคว์ 25 ในเมชนึ่อพระองคว์ทรงกกาหนดนกนั้าหนนกใหผู้แกผ่ลม และทรงกะนกนั้าดผู้วยเครชนึ่องตวง พระเจข้ทำ
ผถูข้ทรงสทำมทำรถเหป็นทรุกสต วนของแผตนดธินโลก พระเจข้ทำผถูข้ทรงทรทำบนทรทำหนนักของทนัรงสทำยลมและนทรทำ
แหตงแผตนดธินโลก พระเจข้ทำองครเดภียวกนันนภีรทรงทรทำบวธิธภีทภีที่จะคข้นเจอปนัญญทำ
26 เมชนึ่อพระองคว์ทรงสรผู้างกฎใหผู้ฝน และสรผู้างทางไวผู้ใหผู้แสงแลบของฟผู้าผผ่า 27 แลผู้ว
พระองคว์ทอดพระเนตรพระปนญญาและทรงประกาศ ทรงสถาปนาไวผู้และทรงวดิจนย พระเจข้ทำแหตง
ฟข้ทำสวรรครทรงทรทำบวตทำจะพบเจอปนัญญทำไดข้ทไภีที่ หน พระองครทรงเปป็นทภีมที่ ทำแหตงปนัญญทำและทรง
ทรทำบวตทำจะพบเจอมนันไดข้อยตทำงไร
28 และพระองคว์ตรนสกนบมนบษยว์วผ่า `ดอเถดิด ความยกาเกรงองคว์พระผอเผู้ ปป็นเจผู้า นนนนึ่ แหละคชอ
พระปนญญา และทมีนึ่จะหนนจากความชนนึ่ว คชอความเขผู้าใจ'" คททำตอบของคททำถทำมทภีวที่ ทำต ปนัญญทำจะถถูกคข้น
เจอไดข้ทภีที่ไหนถถูกใหข้ตรงนภีร ทนัรงบทนภีรนททำมทำสถูตคททำตอบนภีร ในควทำมยททำเกรงองครพระผถูข้เปป็นเจข้ทำคสือปนัญญทำ
และกทำรหนันจทำกควทำมชนัวที่ คสือควทำมเขข้ทำใจใหญตยธิงที่ ดถูเพลงสดรุดภี 19:9 และสรุภทำษธิต 9:10 ปนัญญทำยธิงที่ ใหญต

ถถูกพบในคททำตอบนภีร ควทำมยททำเกรงองครพระผถูข้เปป็นเจข้ทำเปป็นจรุดเรธิที่มตข้นแหตงปนัญญทำอยตทำงแทข้จรธิงและกทำร
หลภีกหนภีควทำมบทำปกป็เปป็นควทำมเขข้ทำใจใหญตยธิงที่
*****
ภนำพรวมของโยบ 29: ขณะททนึ่โยบกลมาวคสาตอบสสุดทผู้ายของตนแกมบวิลดนัดและเพสืนึ่อนๆตมอไป
เขากป็ระลนกถนงสมนัยแรกๆของตนและโหยหาสวินึ่งเหลมานนัขึ้น เราไดผู้เขผู้าใจถนงชทววิตและอสุปนวิสนัยของโยบ
จากนนัขึ้นเขากป็ใครมครวญสวินึ่งททรนึ่ อคอยเขาอยถูมเบสืขึ้องหนผู้า
โยบ 29:1-6

โยบขขรนตข้นเนสืรอหทำสต วนตตอไปนภีรดข้วยควทำมโหยหทำอนันปวดรข้ทำวทภีที่จะ

กลนับไปสถูตสภทำพเดธิมกตอนหนข้ทำนภีรของตนแลผู้วโยบกป็กลผ่าวกลอนภาษดิตของทผ่านอมีกวผ่า 2 "โอ ขผู้าอยาก
จะอยออผ่ ยผ่างแตผ่ละเดชอนทมีนึ่ผผ่านไป อยผ่างในสมนยเมชนึ่อพระเจผู้าทรงพดิทนกษว์ขผู้า 3 เมชนึ่อประทมีปของ
พระองคว์สผ่องเหนชอศมีรษะขผู้า และขผู้าเดดินฝผ่าความมชดไปดผู้วยความสวผ่างของพระองคว์ โยบโหยหทำ
วนันคสืนในอดภีตเมสืที่อพระพรของพระเจข้ทำอยถูบต นตนัวเขทำอยตทำงชนัดเจน เขทำยอมรนับอยตทำงเปธิดอกวตทำควทำม
เจรธิญรรุตงเรสืองกตอนหนข้ทำนภีรของตนเปป็นมทำจทำกพระพรของพระเจข้ทำทภีที่อยถูบต นตนัวเขทำ
4 อยผ่างขผู้าเมชนึ่อครนนั้งยนงหนบผ่มแนผ่นอยอผ่ เมชนึ่อความลนกลนบแหผ่งพระเจผู้าทรงอยอผ่เหนชอเตป็นทว์ของขผู้า
5 เมชนึ่อองคว์ผผู้ทอ รงมหดิทธดิฤทธดิธิ์ยนงอยอผ่กนบขผู้า และลอกหลานหผู้อมลผู้อมขผู้า 6 เมชนึ่อเขาลผู้างยผ่างเทผู้าของขผู้า
ดผู้วยนมขผู้น และกผู้อนหดินเทธารนกนั้ามนนออกใหผู้ขผู้า โยบโหยหทำบรรดทำปภีกตอนหนข้ทำนนัรนเมสืที่อพระเจข้ทำทรง
อวยพรเขทำและครอบครนัวอยตทำงบรธิบรถู ณร สองวลภีหลนังนภีรเปป็นคททำเปรภียบเปรยทภีที่หมทำยถขงพระพรของ
พระเจข้ทำ มนันเหมสือนกนับวตทำชภีวตธิ กตอนหนข้ทำนภีรของเขทำเปป็นชภีวธิตทภีที่เตป็มไปดข้วยเนยและนทรทำมนันมะกอก –
สนัญลนักษณรสมนัยโบรทำณทภีที่หมทำยถขงควทำมเจรธิญรรุตงเรสือง
โยบ 29:7-17

จทำกนนัรนโยบกป็เรธิที่มพรรณนทำวตทำเขทำไดข้ดททำเนธินชภีวธิตของตนอยตทำงไร

กตอนประสบกนับควทำมทรุกขรลททำบทำกตตทำงๆของตน เมชนึ่อขผู้าออกมายนงประตอเมชอง เมชนึ่อขผู้าเตรมียมทมีนึ่นนนึ่ง
ของขผู้าทมีนึ่ถนน 8 คนหนบผ่มๆเหป็นขผู้าแลผู้วกป็หลมีกไป คนสอ งอายบลบกขนนนั้ ยชน เหป็นไดข้ชดนั วตทำโยบมภีตททำแหนตงทภีที่
ประกอบดข้วยสธิทธธิอททำนทำจในนครของตนหรสืออยตทำงนข้อยกป็มภีตททำแหนตงทภีที่มภีอธิทธธิพลมทำก คนหนรุตมๆ
หลบออกไปเมสือที่ เจอเขทำและพวกคนอทำวรุโสกป็ลรุกขขรนเพสือที่ แสดงควทำมเคทำรพตตอเขทำ

9 เจผู้านายหยบดพอด เอามชอปดิดปากของตนไวผู้ 10 เสมียงของขบนนางกป็สงบลง และลดินั้นของเขา
กป็เกาะตดิดเพดานปาก 11 เมชนึ่อหอไดผู้ยดินแลผู้ว ตผ่างกป็วผ่าขผู้าเปป็นสบ ข และเมชนึ่อตาดอ กป็ยกยผ่องขผู้า เมสือที่ โยบ
ปรทำกฏตนัวในทภีที่สทำธทำรณะ ผถูคข้ นทภีที่มตภี ททำแหนตงสถูงๆกป็หยรุดครุยกนันทนันทภี เมสืที่อโยบพถูด ผถูข้คนกป็ฟงนั โยบมภี
เกภียรตธิในชรุมชนของเขทำมทำกเหลสือเกธินจนแมข้แตตคนเหลตทำนนัรนทภีที่มภียศถทำบรรดทำศนักดธิธกเป็ คทำรพยททำเกรง
เขทำและคอยฟนังดข้วยใจจดจตอวตทำเขทำจะกลตทำวอะไร
12 เพราะวผ่าขผู้าชผ่วยคนยากจนทมีนึ่รผู้องใหผู้ชวผ่ ย และเดป็กกกาพรผู้าพผ่อทมีนึ่ไมผ่มมีใครอบปถนมภว์เขา
13 พรของคนทมีนึ่จวนพดินาศกป็มาถนงขผู้า และขผู้าเปป็นเหตบใหผู้จดิตใจของหญดิงมผ่ายรผู้องเพลงดผู้วยความ
ชชนนึ่ บาน โยบเปป็นผถูข้ทภีที่ชตวยเหลสือคนขนัดสนทภีที่อยถูรต อบตนัวเขทำ ในสมนัยทภีที่ไมตมภีรทำยกทำรชตวยเหลสือสนังคม
ของรนัฐบทำล โยบกลทำยเปป็นผถูข้ทททำประโยชนรแกตผถูข้คนมทำกมทำยทภีที่ขดนั สน เขทำชตวยเหลสือคนยทำกจน เดป็ก
กททำพรข้ทำ หญธิงมตทำยและใครกป็ตทำมทภีที่ขนัดสน ชตทำงเปป็นแบบอยตทำงทภีที่ยอดเยภียที่ มสททำหรนับครธิสเตภียนทนัรงหลทำย
จนทรุกวนันนภีร โยบเปป็นแบบอยตทำงทภีที่แทข้จรธิงของควทำมรนักแบบอทำกทำเป เขทำชตวยเหลสือผถูข้ใดกป็ตทำมทภีที่ขนัดสน
เดสือดรข้อน
14 ขผู้าสวมความชอบธรรม และมนนกป็หผ่อหบผู้มขผู้าไวผู้ ความยบตดิธรรมของขผู้าเหมชอนเสชนั้อคลบม
และผผู้าโพกศมีรษะ โยบพรรณนทำตตอไปวตทำควทำมชอบธรรมเปป็นเสสืรอผข้ทำแหตงอรุปนธิสนัยของเขทำ ชภีวธิตของ
เขทำถถูกจนัดระเบภียบโดยควทำมชอบธรรมและกทำรประพฤตธิตนัวอยตทำงยรุตธิธรรม ครุณธรรมเหลตทำนภีรเปป็น
เหมสือนเสสืรอคลรุมและมงกรุฎบนศภีรษะของเขทำ แมข้วทำต ในทภีที่อนสืที่ ของพระคนัมภภีรคร วทำมชอบธรรมของ
พระครธิสตรถถูกพรรณนทำวตทำเปป็นเสสืรอผข้ทำชรุดหนขที่ง ตรงนภีรโยบกป็กทำท ลนังหมทำยถขงควทำมเทภีที่ยงธรรมในแตตละ
วนันของเขทำ เขทำไมตไดข้กทำท ลนังประกทำศตนวตทำเปป็นผถูข้ชอบธรรม ตรงกนันขข้ทำมเขทำนททำเสนอคททำพยทำนแหตง
อรุปนธิสนัยของตน
15 ขผู้าเปป็นนนยนว์ตาใหผู้คนตาบอด และเปป็นเทผู้าใหผู้คนงผ่อย 16 ขผู้าเปป็นบดิดาใหผู้คนขนดสน โยบ
ไดข้กลทำยเปป็นคนนททำททำงใหข้แกตคนเหลตทำนนัรนทภีที่ตทำบอด เขทำชตวยเหลสือคนเหลตทำนนัรนทภีที่เปป็นงตอย เขทำกลทำย
เปป็นเหมสือนบธิดทำคนหนขงที่ ในกทำรชตวยเหลสือคนเหลตทำนนัรนทภีที่ยทำกจน นอกจทำกนภีรเขทำพรรณนทำวตทำ และขผู้า

สอบสวนเรชนึ่องของผอผู้ทมีนึ่ขผู้าไมผู้รผู้จอ นก อนันทภีที่จรธิงเขทำเทภีที่ยวเสทำะหทำวธิธภีตตทำงๆทภีที่จะชตวยเหลสือผถูข้อสืที่น เขทำเปป็นคน
ชอบธรรมคนหนขที่งอยตทำงแทข้จรธิง
17 ขผู้าหนกขากรรไกรของคนชนนึ่ว และไดผู้ดนงเอาเหยชนึ่อจากฟนนของเขา เมสือที่ เขทำมภีโอกทำส เขทำกป็
กระทททำกทำรพธิพทำกษทำแกตคนเหลตทำนนัรนทภีที่บภีบบนังคนับผถูข้อสืที่นอยตทำงชนัวที่ รข้ทำย เขทำเอทำสธิที่งทภีที่พวกคนขภีรโกงไดข้
ขโมยไปจทำกผถูข้อสืที่นกลนับคสืนมทำเมสือที่ เขทำมภีโอกทำส
โยบ 29:18-25

โยบจขงใครต ครวญถขงทนัรงอดภีตของตนและสธิที่งตตทำงๆทภีที่เขทำคธิดวตทำอทำจ

เกธิดขขรนในอนทำคต แลผู้วขผู้าคดิดวผ่า `ขผู้าจะตายในรนงของขผู้า และขผู้าจะทวมีวนนเวลาของขผู้าอยผ่างทราย 19
รากของขผู้าจะแผผ่ไปถนงนกนั้า มมีนกนั้าคผู้างบนกดินึ่งของขผู้าตลอดคชน 20 สงผ่าราศมีของขผู้าสดชชนึ่นอยอกผ่ นบขผู้า และ
คนนธนอของขผู้าใหมผ่เสมออยอผ่ในมชอขผู้า ' โยบจขงคธิดวตทำตนจะตทำยในไมตชข้ทำแมข้วทำต เขทำไดข้รนับพระพรอยตทำง
อรุดมในอดภีตกป็ตทำม
เขทำปธิดทข้ทำยบทนภีรโดยกทำรเลตทำยข้อนถขงวนันคสืนอนันแสนสรุขทภีที่เขทำเคยมภีในอดภีต 21 คนทนนั้งหลาย
เงมีนึ่ยหอฟนงขผู้าและคอยอยอผ่ และเงมียบอยอฟผ่ นงคกาปรนกษาของขผู้า 22 หลนงจากทมีนึ่ขผู้าพอดแลผู้ว เขากป็ไมผ่พอดอมีก
เลย และคกาของขผู้ากป็กลนนึ่นลงมาเหนชอเขา 23 เขาคอยขผู้าเหมชอนคอยฝน เขาอผู้าปากของเขาเหมชอน
อยผ่างรอรนบนกนั้าฝนชบกปลายฤดอ 24 ถผู้าขผู้าหนวเราะเยาะเขา เขากป็ไมผ่ยอมเชชนึ่อ และสมีหนผู้าอนนผผ่องใสของ
ขผู้า เขากป็มดิไดผู้ทกาใหผู้หมผ่นหมองลง 25 ขผู้าเลชอกทางใหผู้เขา และนนนึ่งเปป็นหนวหนผู้า และอยออผ่ ยผ่างกษนตรดิยว์
ทผ่ามกลางกองทหาร อยผ่างผอทผู้ มีนึ่ปลอบโยนคนทมีนึ่ครกนึ่าครวญ" โยบระลขกถขงวนันคสืนในกทำลกตอนของตน
ตอนทภีที่เขทำไดข้รนับกทำรนนับหนข้ทำถสือตทำอยตทำงสถูง สธิที่งทภีเที่ ขทำเคยกลตทำวไดข้รนับกทำรนนับถสือจทำกผถูข้อสืที่นอยตทำงสถูง
เมสือที่ กตอนเขทำเคยเปป็นผถูข้นททำคนหนขที่งทภีไที่ ดข้รนับควทำมเคทำรพนนับถสือในชรุมชนของเขทำ แตตวนันคสืนเหลตทำนนัรน
บนัดนภีรกลนับเปป็นอดภีตไปเสภียแลข้ว
*****
ภนำพรวมของโยบ 30: โยบกลมาวคสาตอบสสุดทผู้ายของตนตมอไปแกมบวิลดนัดและเพสืนึ่อนๆ
ใจความหลนักสองประการถถูกพบตรงนทขึ้: (1) เกทยรตวิในกาลกมอนของเขาไดผู้ถถูกเปลทนึ่ยนเปป็นความ
เหยทยดหยามไปเสทยแลผู้ว (ขผู้อ 1-14) และ (2) สภาพในปนัจจสุบนนั ของเขามสืดหมมน (ขผู้อ 15-31)

โยบ 30:1-14

"แตผ่เดมีดี๋ยวนมีเนั้ ขาเยาะขผู้า คชอคนทมีนึ่อผ่อนกวผ่าขผู้านผ่ะ คนทมีนึ่ขผู้าจะเหยมียด

หยามพผ่อของเขา ถนงกนบไมผ่ยอมใหผู้อยอผ่กบน สบ นขน ทมีนึ่เฝผู้าฝองแพะแกะของขผู้า ขณะทภีที่ (ดนังทภีที่ถถูกหมทำยเหตรุ
ไวข้ในบททภีที่แลข้ว) โยบเคยเปป็นชทำยผถูข้หนขที่งทภีไที่ ดข้รนับควทำมเคทำรพนนับถสือและไดข้รนับเกภียรตธิจทำกคนทนัรงปวง
บนัดนภีรเขทำถถูกดถูหมธิที่นเหยภียดหยทำม แมข้แตตพวกคนหนรุตมทภีที่มภีฐทำนะตทที่ทำตข้อยกป็เยข้ยหยนันเขทำ
2 ขผู้าจะไดผู้อะไรจากกกาลนงมชอของเขาทนนั้งหลาย คชอของคนทมีนึ่เรมีนึ่ยวแรงเขาหมดไปแลผู้ว
3 เพราะเหตบความขาดแคลนและหดิวโหยพวกเขาจนงอยอผ่อยผ่างโดดเดมีนึ่ยว เมชนึ่อกผ่อนเขาหนมีไปยนงถดินึ่น
ทบรกนนดารซนงนึ่ รกรผู้างและถอกทดินั้งไวผู้เสมียเปลผ่า 4 เขาเกป็บผนกชะครามซนนึ่งอยอผ่กบน พบผ่มไมผู้ และเอารากตผู้นไมผู้
จกาพวกสนจอนดิเปอรว์มาเปป็นอาหาร พวกคนทภีที่วจธิ ทำรณรเขทำในปนัจจรุบนนั แตตกตอนกป็คสือคนเหลตทำนนัรนทภีที่แทบ
จะหทำเลภีรยงไมตพอประทนังชภีวธิต ผนักชะครทำมคสือพสืชทภีที่โตในหนองนทรทำทภีที่มเภี กลสือ ควทำมหมทำยกป็คสือวตทำพวก
คนเยทำะเยข้ยโยบทภีที่บงนั อทำจเหลตทำนภีรเปป็นคนทภีมที่ ภีฐทำนะตทที่ทำตข้อยทภีที่สรุดของสนังคม
5 เขาถอกขนบไลผ่ออกไปจากทผ่ามกลางคน (มมีคนตะโกนตามเขาไปอยผ่างตามโจร) 6 ฉะนนนนั้
เขาตผู้องพนกอยอทผ่ มีนึ่ลกาละหาน ในโพรงดดินและซอกหดิน 7 เขารผู้องอยอผ่ทผ่ามกลางพบผ่มไมผู้ เขาเบมียดกนนอยอผ่
ภายใตผู้ตผู้นตกาแย ขณะทภีที่แตตกตอนโยบเคยไดข้รนับกทำรนนับหนข้ทำถสือตทำอยตทำงสถูง เดภีดี๋ยวนภีรพวกคนทภีที่ถถูกขนับไลต
ไปจทำกสนังคมกป็เยทำะเยข้ยเขทำเหมสือนฝถูงลทำ
8 เขาเปป็นลอกของคนถผ่อย เออ เปป็นลอกของคนเสมียชชอนึ่ เขาถอกกวาดออกไปเสมียจากแผผ่นดดิน 9
และบนดนมีนั้ขผู้ากลายเปป็นเพลงเยาะเยผู้ยของเขา เออ ขผู้าเปป็นคกาครหาของเขา 10 เขาทนนั้งหลาย
สะอดิดสะเอมียนขผู้า และเหดินหผ่างจากขผู้า เขาไมผ่รนนั้งรอทมีนึ่จะถผ่มนกนั้าลายลงหนผู้าของขผู้า พวกคนชนัรนตทที่ทำ
ของสนังคมตตทำงเยทำะเยข้ยโยบผถูข้เคยมภีคนนนับหนข้ทำถสือตทำ
โยบตกเปป็นขภีรปทำกชทำวบข้ทำนของคนในสมนัยนนัรน 11 เพราะพระเจผู้าทรงหยผ่อนสายธนอของขผู้า
และใหผู้ขผู้าตกตกนึ่า (ควทำมหมทำยกป็คอสื วตทำพระเจข้ทำทรงถถูกคธิดวตทำอนรุญทำตใหข้ควทำมทรุกขรลททำบทำกเกธิดแกตเขทำ)
เขาทนนั้งหลายกป็เหวมีนึ่ยงความยนนั้งคดิดเสมียตผ่อหนผู้าขผู้า 12 คนหนบผ่มลบกขนนั้นขผู้างขวามชอของขผู้า เขาผลนกดนน
เทผู้าของขผู้าออกไป เขาเหวมีนึ่ยงทางแหผ่งความพดินาศไวผู้ตผ่อสอผู้ขผู้า 13 เขาพนงทางเดดินของขผู้า เขาเสรดิม

ภนยพดิบนตใดิ หผู้ขผู้า ไมผ่มมีผผู้ใอ ดชผ่วยเขาไวผู้เลย 14 เขามาหาขผู้าอยผ่างกนบนกนั้าทมีนึ่ทะลนกเขผู้ามาอยผ่างเตป็มทมีนึ่ เขากลดินั้ง
ตนวเขผู้ามาหาขผู้าทผ่ามกลางซากปรนกหนกพนง โยบจขงกลทำยเปป็นขภีรปทำกของคนในชรุมชนนนัรน
โยบ 30:15-31

โยบจขงพรรณนทำถขงอนทำคตอนันมสืดหมตนของตนดข้วยควทำมสะเทสือน

ใจยธิงที่ นนัก ความสยดสยองตผ่างๆหนนมาใสผ่ขผู้า จดิตใจของขผู้าถอกเขาตดิดตามอยผ่างลมตาม และความ
เจรดิญรบผ่งเรชองของขผู้าสอ ญไปเสมียอยผ่างเมฆ 16 บนดนมีนั้จดิตใจของขผู้ากป็ละลายไป วนนแหผ่งความทบกขว์ใจยนด
ตนวขผู้าไวผู้ 17 กลางคชนกระดอกขผู้าทะลบไป และความเจป็บปวดทมีนึ่แทะขผู้านนนั้นไมผ่หยบดพนกเลย โยบ
พรรณนทำถขงควทำมปวดรข้ทำวของตนดข้วยคททำเปรภียบเปรยแบบบทกวภี
18 เครชนึ่องแตผ่งกายของขผู้าเสมียรอ ปไปดผู้วยความรบนแรงแหผ่งโรคนมีนั้ มนนมนดขผู้าอยผ่างผผู้าคอเสชอนั้
รนดขผู้า เหป็นไดข้ชนัดวตทำเพรทำะแผลพรุพองทภีมที่ ภีนร ททำหนองไหลยข้อยตลอด โยบจขงตข้องเปลภีที่ยนเสสืรอผข้ทำของตน
บตอยๆ เสสืรอผข้ทำของเขทำแนบตธิดตนัวเขทำเพรทำะนทรทำหนองและนทรทำเหลสืองทภีที่ไหลเยธิมร
19 พระเจผู้าทรงเหวมีนึ่ยงขผู้าลงในปลนก และขผู้ากป็กลายเปป็นเหมชอนผลคลมีและขมีนั้เถผู้า 20 ขผู้า
พระองคว์รผู้องทอลพระองคว์ และพระองคว์หาทรงสดนบขผู้าพระองคว์ไมผ่ ขผู้าพระองคว์ยนช ขนนนั้ และ
พระองคว์หาทรงมองไมผ่ 21 พระองคว์กลนบทรงดบรผู้ายตผ่อขผู้าพระองคว์ พระองคว์ทรงตผ่อตผู้านขผู้า
พระองคว์ดผู้วยพระหนตถว์ทรงฤทธดิธิ์ของพระองคว์ 22 พระองคว์ทรงชอ ขผู้าพระองคว์ขนนนั้ เหนชอลม และ
ทรงใหผู้ขผู้าพระองคว์ขมีนึ่ลม และทรงใหผู้ตนวขผู้าพระองคว์ละลายไป โยบระบทำยควทำมขมขสืนที่ แหตงจธิตใจ
ของเขทำตตอไป เขทำคธิดเองวตทำพระเจข้ทำไดข้ทรงทททำใหข้เขทำเจป็บชทรทำ (แมข้เขทำไมตรวถูข้ ทำต พระเจข้ทำเพภียงอนสุญาตสธิที่งทภีที่
เกธิดขขรนเทตทำนนัรน)
23 ขผู้าพระองคว์ทราบแลผู้ววผ่าพระองคว์จะทรงใหผู้ขผู้าพระองคว์ตายเสมีย และใหผู้ไปสอผ่ทมีนึ่กกาหนด
ของคนเปป็นทนนั้งปวง 24 ถนงกระนนนั้นเขาจะไมผ่ยชนึ่นมชอของเขาออกชผ่วยคนในแดนคนตาย ถนงแมผู้วผ่า
พวกเขารผู้องขอความชผ่วยเหลชอในทผ่ามกลางภนยพดิบตน ดิของเขา โยบจขงคธิดเองวตทำควทำมตทำยนนัรนใกลข้เขข้ทำ
มทำแลข้วและพระเจข้ทำกททำลนังจะสต งเขทำไปยนังหลรุมศพของเขทำแลข้ว

25 ขผู้ามดิไดผู้รผู้องไหผู้เพชนึ่อผอผู้ทมีนึ่วนนเวลาของเขายากเยป็นหรชอ จดิตใจของขผู้ามดิไดผู้โศกสลดเพชนึ่อคน
ขนดสนหรชอ 26 แตผ่เมชนึ่อขผู้ามองหาของดมี ของรผู้ายกป็มาถนง และเมชนึ่อขผู้าคอยความสวผ่าง ความมชดกป็มา
ถนง โยบเตสือนใหข้พระเจข้ทำระลขกอภีกวตทำเขทำไดข้พยทำยทำมชตวยเหลสือคนอสืนที่ ในสมนัยกตอน กระนนัรนบนัดนภีร
ควทำมมสืดกป็ตกแกตเขทำแลข้ว
27 จดิตใจของขผู้ารผู้อนรบผ่มไมผ่เคยสงบเลย วนนแหผ่งความทบกขว์ใจมาพบขผู้า 28 ขผู้าไดผู้ไวผู้ทบกขว์
มดิใชผ่ดผู้วยแดด ขผู้ายชนขนนั้นในทมีนึ่ชบมนบมชน และรผู้องขอความชผ่วยเหลชอ อยตทำงไรกป็ตทำม บนัดนภีรโยบกป็เผชธิญ
กนับควทำมทรุกขรเวทนทำ นภีที่บอกเปป็นนนัยดข้วยวตทำเขทำอทำจมภีอทำกทำรทข้องรต วง ควทำมทรุกขรเวทนทำของเขทำทนัรง
ฝตทำยรต ทำงกทำยและอทำรมณรปรทำกฏชนัดเจน
29 ขผู้าเปป็นพมีนึ่นผู้องกนบมนงกร และเปป็นเพชนึ่อนกนบนกเคผู้าแมว 30 ผดิวหนนงของขผู้าดกา กระดอกของ
ขผู้ารผู้อนอยผ่างไฟไหมผู้ ในควทำมสธิรนหวนังของเขทำ โยบมองวตทำตนัวเองอยถูรต ะดนับเดภียวกนับพวกสนัตวรเลสืรอย
คลทำนหรสือนกกธินซทำกศพทภีที่อยถูตต ทำมลททำพนัง ผธิวหนนังของเขทำกลนับเปลภีที่ยนเปป็นสภีดททำเพรทำะแผลพรุพองของ
เขทำ ไขข้สถูงทททำใหข้เขทำทรุกขรทรมทำน
31 เพราะฉะนนนนั้ เสมียงพดิณเขาคอผ่ของขผู้ากลายเปป็นเสมียงโหยไหผู้ และเสมียงขลบผ่ยของขผู้ากลาย
เปป็นเสมียงของผอผู้ทมีนึ่รผู้องไหผู้ " เหป็นไดข้ชดนั วตทำโยบเคยเลตนเครสือที่ งดนตรภีตตทำงๆในสมนัยกตอนของเขทำ แตต
บนัดนภีรดนตรภีเดภียวของพวกมนันคสือเสภียงรข้องไหข้ไวข้ทรุกขรและอยถูใต นคภียรไมเนอรร
*****
ภนำพรวมของโยบ 31: นทนึ่เปป็นขผู้อสรสุปของคสาแกผู้ตมางใหผู้ตนัวเองของโยบททนึ่กลมาวแกม ‘เพสือนึ่ นๆ’
ของเขาททนึ่คดวิ วมาตนัวเองเปป็นคนชอบธรรมและชอบววิพากษร์ววิจารณร์ เขายนังคงไวผู้ซนนึ่งความไรผู้ผวิดและ
ความสนัตยร์สสุจรวิตของตนตมอไป เขาปวิดทผู้ายดผู้วยคสาขอรผู้องสสุดทผู้ายใหผู้พระเจผู้าสดนับฟนังคดทของเขา
โยบ 31:1-8

"ขผู้าไดผู้กระทกาพนนธสนญญากนบนนยนว์ตาของขผู้า แลผู้วขผู้าจะมองหญดิง

พรหมจารมีไดผู้อยผ่างไร ควทำมคธิดตรงนภีรยงนั ใชข้ไดข้จนถขงทรุกวนันนภีร พนันธสนัญญทำทภีที่โยบไดข้กระทททำกนับ

ดวงตทำของเขทำกป็คสือ ทภีที่จะไมตมองหญธิงอสืที่นดข้วยตนัณหทำ เขทำไดข้ตนัดสธินใจแลข้วลตวงหนข้ทำวตทำเมสืที่อโอกทำสนนัรน
มทำถขง เขทำจะมองไปททำงอสืที่น เขทำจะไมตคธิดควทำมคธิดทภีที่ไมตบรธิสรุทธธิธเกภีที่ยวกนับหญธิงสทำวอสืที่น
2 อะไรจะเปป็นสผ่วนของขผู้าจากพระเจผู้าเบชนั้องบน และเปป็นมรดกของขผู้าจากองคว์ผทผู้อ รง
มหดิทธดิฤทธดิธิ์ ณ ทมีนึ่สอง 3 มดิใชผ่ภยนนตรายสกาหรนบคนชนวนึ่ และภนยพดิบนตดิสกาหรนบคนทมีนึ่กระทกาความชนนึ่วชผู้า
ดอกหรชอ 4 พระองคว์มดิทรงเหป็นทางทมีนึ่ขผู้าไป และนนบฝมีกผู้าวของขผู้าดอกหรชอ สรรุปยตอของขข้อเหลตทำนภีรกป็
คสือวตทำพระเจข้ทำทรงทรทำบสธิที่งทภีที่เขทำกระทททำและพระองครทรงเหป็นวธิถภีททำงของเขทำ ดนังนนัรนไมตวทำต มนันจะ
เปป็นควทำมคธิดตตทำงๆทภีที่ไมตบรธิสรุทธธิธหรสือควทำมไมตชอบธรรมในรถูปแบบอสืที่นใด โยบกป็รวถูข้ ทำต พระเจข้ทำกททำลนัง
เฝข้ทำมองอยถูต
5 ถผู้าขผู้าไดผู้ดกาเนดินไปกนบความไรผู้สาระ และเทผู้าของขผู้าเรผ่งไปสอผ่ความหลอกลวง 6 กป็ขอใหผู้เอา
ขผู้าชนนึ่งดผู้วยตราชอเทมีนึ่ยงตรง และขอพระเจผู้าทรงทราบความซชนึ่อสนตยว์ของขผู้า 7 ถผู้ายผ่างเทผู้าของขผู้าหนน
ออกไปจากทาง และจดิตใจของขผู้าไปตามนนยนว์ตาของขผู้า และถผู้าดผ่างพรผู้อยใดๆเกาะตดิดมชอขผู้า 8 กป็
ขอใหผู้ขผู้าหวผ่าน และใหผู้คนอชนึ่นกดิน และขอใหผู้สดินึ่งทมีนึ่งอกขนนั้นเพชนึ่อขผู้าถอกถอนรากเอาไป พรข้อมกนับรถูป
แบบทภีเที่ ปป็นบทกวภีอนันเปป็นลนักษณะเฉพทำะตนัวของเขทำ โยบประกทำศวตทำถผู้าเขทำมภีควทำมผธิดในควทำมบทำป
เรสือที่ งใดกป็ตทำม กป็ขอใหข้ควทำมทรุกขรลททำบทำกเกธิดแกตเขทำ สธิที่งทภีถที่ ถูกบอกเปป็นนนัยอยตทำงชนัดเจนกป็คสือวตทำเขทำไมตมภี
ควทำมผธิดในเรสือที่ งควทำมไมตซสืที่อตรง กทำรละเมธิด ตนัณหทำ หรสือควทำมบทำปชนธิดอสืนที่ ใดเลย (โยบไมตไดข้
กททำลนังบอกวตทำเขทำไมตมภีบทำป ตรงกนันขข้ทำมเขทำประกทำศตนวตทำไมตมภีควทำมผธิดในควทำมบทำปทภีที่เลวทรทำมและ
ตตอเนสืที่อง)
โยบ 31:9-15

ถผู้าใจของขผู้าถอกลผ่อชวนไปหาผอหผู้ ญดิง และขผู้าไดผู้ซผ่มบ อยอผ่ทมีนึ่ประตอเพชนึ่อน

บผู้านของขผู้า 10 แลผู้วกป็ขอใหผู้ภรรยาของขผู้าโมผ่แปผู้งใหผู้คนอชนึ่น และใหผู้คนอชนึ่นโนผู้มทนบนาง 11 เพราะ
นนนนึ่ เปป็นความผดิดทมีนึ่รผู้ายกาจ และเปป็นความชนนึ่วชผู้าทมีนึ่ผผู้พอ ดิพากษาตผู้องปรนบโทษ 12 เพราะนนนนึ่ จะเปป็นไฟ
ผลาญใหผู้ไปถนงแดนพดินาศ และจะถอนรากผลเพดินึ่มพอนทนนั้งปวงของขผู้า
โยบวกกลนับมทำเรสืที่องควทำมบทำปดข้ทำนศภีลธรรม เขทำสมมตธิวทำต ถผู้าเขทำเคยไปยรุงต เกภีที่ยวกนับหญธิงอสืนที่
หรสือเคยเปป็นคนเลตนชถูข้กบนั ภรรยทำของเพสืที่อนบข้ทำน กป็ขอใหข้กทำรพธิพทำกษทำตกแกตภรรยทำของเขทำเองในรถูป

ของกทำรตกเปป็นททำสหรสือกทำรเลตนชถูข้ (เรทำควรหมทำยเหตรุไวข้วทำต โยบไมตไดข้กทำท ลนังขอใหข้เรสืที่องรข้ทำยเกธิดแกต
ภรรยทำของเขทำเพรทำะควทำมบทำปทภีที่เขทำอทำจกระทททำ แตตในวนัฒนธรรมของสมนัยนนัรน เหตรุกทำรณรดนังกลตทำว
จะเปป็นควทำมอนับอทำยขทำยหนข้ทำและกทำรตภีสอนอยตทำงทภีที่สรุดแกตสทำมภีหทำกภรรยทำของเขทำถถูกหยทำมเกภียรตธิ
เชตนนนัรน) วกกลนับไปขข้อ 9 โยบจขงชภีรใหข้เหป็นวตทำควทำมบทำปดนังกลตทำวในสต วนของเขทำ (กทำรเลตนชถูข้) จะเปป็น
อทำชญทำกรรมทภีที่รทำข้ ยแรงยธิงที่ นนัก ควทำมบทำปเชตนนนัรนจะนททำกทำรพธิพทำกษทำมทำโดยเหลตทำผถูข้พธิพทำกษทำ กทำรเลตน
ชถูข้เปป็นไฟทภีที่เผทำผลทำญ ทททำลทำยและถอนรทำกควทำมเจรธิญรรุตงเรสืองออกไปเสภีย ประเดป็นกป็คสือวตทำโยบไมตมภี
ควทำมผธิดในเรสือที่ งดนังกลตทำว
นอกจทำกนภีร โยบกลตทำวตตอไปวตทำ 13 ถผู้าขผู้าดอถอกเรชนึ่องของทาสหรชอทาสหญดิงของขผู้า เมชนึ่อเขานกา
มารผู้องทบกขว์ตผ่อขผู้า 14 เมชนึ่อพระเจผู้าทรงลบกขนนั้น แลผู้วขผู้าจะทกาอะไรไดผู้ เมชนึ่อพระองคว์ทรงสอบถาม ขผู้า
จะทอลตอบพระองคว์อยผ่างไร 15 พระองคว์ผผู้ทอ รงสรผู้างขผู้าในครรภว์ มดิไดผู้ทรงสรผู้างเขาหรชอ มดิใชผ่
พระองคว์องคว์เดมียวเทผ่านนนั้นหรชอ ทมีนึ่ทรงสรผู้างเราทนนั้งสองในครรภว์ โยบสมมตธิตตอไปอภีกวตทำถผู้าเขทำใจจสืด
ใจดททำและไมตเหป็นอกเหป็นใจตตอควทำมตข้องกทำรตตทำงๆ (นนันที่ คสือ เรสือที่ ง) ของเหลตทำผถูข้รนับใชข้ของเขทำเมสืที่อพวก
เขทำมทำขอควทำมชตวยเหลสือจทำกเขทำหรสือในกทำรตกลงเรสืที่องขข้อพธิพทำท เขทำจะคทำดหวนังอะไรจทำกพระเจข้ทำ
ไดข้เมสือที่ วนันแหตงกทำรพธิพทำกษทำของเขทำมทำถขง พระองครผถูข้ทรงสรข้ทำงโยบกป็ทรงสรข้ทำงพวกผถูข้รนับใชข้ของเขทำ
เชตนกนัน พระองครทรงเปป็นพระผถูข้สรข้ทำงสรรพสธิที่งทนัรงปวง อภีกครนัรงทภีปที่ ระเดป็นของโยบกป็คสือวตทำเขทำไมตมภี
ควทำมผธิดในเรสือที่ งควทำมบทำปทภีที่รข้ทำยแรง ซขงที่ ในกรณภีนร ภีคสือกทำรปฏธิบนัตธิอยตทำงไมตเปป็นธรรมและอยตทำงใจจสืด
ใจดททำตตอเหลตทำคนรนับใชข้ของเขทำ
โยบ 31:16-23

โยบขขรนตข้นอภีกรทำยกทำร ถผู้าของเขทำ – ถข้ทำเขทำไดข้กระทททำบทำปในเรสืที่องนภีร

เรสือที่ งนนัรน กป็ขอใหข้พระเจข้ทำทรงพธิพทำกษทำเขทำ ถผู้าขผู้าไดผู้หนผ่วงเหนมีนึ่ยวสดิงนึ่ ใดๆทมีนึ่คนยากจนอยากไดผู้ หรชอ
ไดผู้กระทกาใหผู้นยน นว์ตาของหญดิงมผ่ายมองเสมียเปลผ่า 17 หรชอขผู้ารนบประทานอาหารของขผู้าแตผ่ลกาพนง
และคนกกาพรผู้าพผ่อไมผ่ไดผู้รผ่วมรนบประทานอาหารนนนนั้ ดผู้วย 18 (เพราะตนนั้งแตผ่เดป็กมา เขาเตดิบโตขนนั้น
กนบขผู้า อยผ่างอยอผ่กบน พผ่อ และขผู้าไดผู้เปป็นผอผู้แนะนกาเธอตนนั้งแตผ่ครรภว์มารดาของขผู้า ) เขทำสมมตธิอภีกครนัรงวตทำ
ถผู้าเขทำไดข้ปฏธิบนัตธิอยตทำงอยรุตธิธรรมหรสือใจจสืดใจดททำตตอผถูข้ทภีที่ขดนั สนไมตวทำต ผถูข้นร นันจะเปป็นคนยทำกจน หญธิงมตทำย

ทภีขที่ นัดสนหรสือลถูกกททำพรข้ทำ กป็ (ขข้อ 22) ขอใหข้เขทำถถูกพธิพทำกษทำ นอกจทำกนภีรโยบเคยเปป็นเหมสือนบธิดทำแกต
คนขนัดสนมทำกมทำยทภีที่อยถูรต อบตนัวเขทำ
19 ถผู้าขผู้าเหป็นคนหนนนึ่งคนใดพดินาศเพราะขาดเสชอนั้ ผผู้า หรชอเหป็นคนขนดสนไมผ่มมีผผู้าคลบมกาย 20
ถผู้าบนนั้นเอวของเขามดิไดผู้อวยพรแกผ่ขผู้า และถผู้าเขามดิไดผู้อบอบผ่นดผู้วยขนแกะของขผู้า 21 ถผู้าขผู้ายกมชอขนนั้น
แตะตผู้องคนกกาพรผู้าพผ่อเพราะขผู้าเหป็นความสนนบสนบนทมีนึ่ประตอเมชอง โยบสมมตธิตนัวอยตทำงอสืที่นๆทภีที่เขทำ
อทำจไดข้กระทททำบทำปแตตเขทำกป็ไมตไดข้ทททำ ในกรณภีนร ภีมนันคสือกทำรไมตชตวยเหลสือผถูข้อสืที่นทภีขที่ นัดสน อภีกครนัรงเขทำ
สมมตธิวทำต ถผู้าเขทำมภีควทำมผธิดในเรสือที่ งควทำมบทำปเหลตทำนภีร กป็ขอใหข้เขทำถถูกพธิพทำกษทำดนังทภีที่ขข้อถนัดไปจะบตง
บอก
โยบปธิดทข้ทำยกทำรอข้ทำงเหตรุผลของเขทำในเรสือที่ งถผู้าตตทำงๆดข้วยขข้อสรรุปทภีที่วทำต ถข้ทำเขทำมภีควทำมผธิดใน
เรสือที่ งควทำมบทำปเหลตทำนนัรนจรธิงๆ 22 แลผู้วกป็ใหผู้กระดอกไหปลารผู้าหลบดจากบผ่าของขผู้า และใหผู้แขนของขผู้า
หนกหลบดจากขผู้อตผ่อเสมียเถดิด 23 เพราะขผู้าสยดสยองดผู้วยภนยพดิบตน ดิทมีนึ่มาจากพระเจผู้า และดผู้วยเหตบ
ความโอผ่อผ่าตระการของพระองคว์ ขผู้าทกาอะไรไมผ่ไดผู้ ถข้ทำเขทำมภีควทำมผธิดในควทำมบทำปเชตนนนัรนจรธิงๆ เขทำ
กป็ขอใหข้ตวนั เองถถูกพระเจข้ทำทททำใหข้มภีรตทำงกทำยพธิกลพธิกทำรไป เขทำคงไมตสทำมทำรถทนตตอกทำรตภีสอนเชตนนนัรน
ไดข้หทำกพระเจข้ทำกระทททำเชตนนนัรนตตอเขทำ อยตทำงไรกป็ตทำมประเดป็นกป็คสือวตทำโยบไมตมคภี วทำมผธิดในควทำมบทำป
ทภีที่อทำจเกธิดขขรนไดข้เหลตทำนภีรเลย
โยบ 31:24-32

โยบกลตทำวในทททำนองเดภียวกนันตตอไป ถผู้าขผู้ากระทกาใหผู้ทองคกาเปป็นทมีนึ่

ไวผู้ใจหรชอพอดกนบทองคกาเนชนั้อดมีวผ่า `ทผ่านเปป็นทมีนึ่วางใจของขผู้า' 25 ถผู้าขผู้าเปรมปรมีดดิธิ์เพราะสมบนตดิของขผู้า
มากมาย หรชอเพราะมชอของขผู้าไดผู้มามาก 26 หรชอขผู้าเพผ่งดวงอาทดิตยว์เมชนึ่อสผ่องแสง หรชอดวงจนนทรว์
เมชนึ่อเคลชนึ่อนไปอยผ่างสงผ่า 27 และจดิตใจของขผู้าถอกลผ่อชวนอยอผ่อยผ่างลนบๆ และปากของขผู้าจบบมชอของขผู้า
28 นมีนึ่เปป็นความชนนึ่วชผู้าดผู้วยทมีนึ่ผผู้พอ พดิ ากษาจะตผู้องปรนบโทษ เพราะขผู้าคงตผู้องปฏดิเสธพระเจผู้าเบชนั้องบน
โยบสมมตธิควทำมบทำปชนธิดอสืที่นๆอภีก ถผู้าเขทำไดข้ทททำใหข้เงธินเปป็นพระของตนหรสือ ถผู้าเขทำไดข้กลทำยเปป็นคน
เยตอหยธิงที่ และจองหองในควทำมเจรธิญรรุตงเรสืองของตน สธิที่งเหลตทำนภีรกเป็ ปป็นควทำมบทำปทภีที่จะตข้องถถูกลงโทษ

ถข้ทำเขทำมภีควทำมผธิดในเรสือที่ งโงตเขลทำเชตนนนัรน เขทำกป็คงปฏธิเสธพระเจข้ทำเบสืรองบนไปแลข้ว อยตทำงไรกป็ตทำม
ประเดป็นใหญตของเขทำกป็คสือวตทำ เขทำไมตมภีควทำมผธิดในสธิที่งเหลตทำนภีรเลยสนักอยตทำงเดภียว
โยบพธิจทำรณทำควทำมบทำปชนธิดอสืที่นๆทภีที่เขทำไมตมภีควทำมผธิด 29 ถผู้าขผู้าเปรมปรมีดดิธิ์เมชนึ่อผอผู้ทมีนึ่เกลมียดชนง
ขผู้านนนั้นพดินาศ หรชอลดิงโลดเมชนึ่อเหตบรผู้ายมาทนนเขา 30 ขผู้าไมผ่ยอมใหผู้ปากของขผู้าบาปไปโดยขอชมีวดิต
ของเขาดผู้วยคกาสาปแชผ่ง 31 ถผู้าคนแหผ่งเตป็นทว์ของขผู้ามดิไดผู้กลผ่าววผ่า `โอ ยนงมมีใครทมีนึ่ไหนทมีนึ่กดินเนชนั้อของ
นายไมผ่อดินึ่ม' 32 คนตผ่างถดินึ่นมดิไดผู้พนกอยอใผ่ นถนน ขผู้าเปดิดประตอใหผู้แกผ่คนเดดินทาง โยบพธิจทำรณทำวตทำ ถผู้า
เขทำไดข้ชนสืที่ ชมยธินดภีเมสืที่อศนัตรถูของเขทำถถูกพธิพทำกษทำหรสือแชตงดตทำคถูตอรธิของเขทำ กป็ (ถถูกบอกเปป็นนนัยวตทำ) เขทำ
สมควรทภีที่จะถถูกพธิพทำกษทำ ถข้ทำเหลตทำผถูข้รนับใชข้ในบข้ทำนของเขทำถถูกปฏธิบนัตธิไมตดภี เขทำกป็คงมภีเหตรุทภีที่จะถถูก
พธิพทำกษทำ (อภีกครนัรงทภีที่ถถูกบอกเปป็นนนัย) ทวตทำโยบไดข้ดถูแลบรรดทำนนักเดธินททำงทภีสที่ นัญจรผตทำนมทำและชตวย
เหลสือพวกเขทำ
โยบ 31:33-40

ตรงนภีรโยบเรธิที่มสรรุปคททำแกข้ตตทำงของตน เขทำรข้องทถูลตตอพระเจข้ทำใหข้สดนับ

ฟนังคดภีของเขทำ ถผู้าขผู้าปดิดบนงการละเมดิดของขผู้าอยผ่างอาดนม ดผู้วยซผ่อนความชนนึ่วชผู้าของขผู้าไวผู้ในอกของ
ขผู้า 34 เพราะขผู้ากลนวมวลชนและกลนวทมีนึ่ครอบครนวตผ่างๆจะเหยมียดหยามขผู้า ขผู้าจนงนดินึ่งเสมีย ไมผ่ออกไป
พผู้นประตอบผู้าน ประเดป็นของเขทำกป็คสือวตทำถข้ทำเขทำไดข้ปกปธิดควทำมบทำปของตนเหมสือนทภีที่อทำดนัมไดข้กระทททำ
คนอสืที่นกป็จะไมตขนัดขวทำงเขทำมธิใหข้รบนั สทำรภทำพมนัน
โยบจขงรข้องทถูลตตอพระเจข้ทำวตทำ 35 โอ ขผู้าอยากใหผู้สกน คนหนนนึ่งฟนงขผู้า ดอเถดิด ความปรารถนาของ
ขผู้าคชอ ขอองคว์ผผู้ทอ รงมหดิทธดิฤทธดิธิ์ตอบขผู้า ขผู้าอยากไดผู้คกาสกานวนฟผู้องขผู้าซนนึ่งคอผ่ความเขมียนขนนั้น 36 ขผู้าจะ
ใสผ่บาผ่ แบกไปแนผ่ทมีเดมียว ขผู้าจะมนดมนนไวผู้ตผ่างมงกบฎ 37 ขผู้าจะแจผู้งจกานวนฝมีกผู้าวของขผู้าแกผ่พระองคว์
ขผู้าจะเขผู้าไปเฝผู้าพระองคว์อยผ่างเปป็นเจผู้านาย เขทำอยทำกเหลสือเกธินทภีที่จะใหข้ศทำลฎภีกทำแหตงสวรรครฟงนั คดภี
ของเขทำ เขทำอยทำกใหข้ปฏธิปนักษรของเขทำนททำเสนอขข้อกลตทำวหทำตตทำงๆเปป็นลทำยลนักษณรอนักษรเพสืที่อทภีที่วทำต เขทำจะ
ไดข้ตอบขข้อกลตทำวหทำเหลตทำนนัรนไดข้ จทำกนนัรนโยบกป็จะแกข้ตตทำงใหข้ตนัวเองตตอพระพนักตรรพระเจข้ทำวตทำดข้วยขข้อ
กลตทำวหทำเหลตทำนนัรน เขทำจะแกข้ตตทำงทรุกยตทำงเทข้ทำของเขทำ เขทำจะมทำอยถูตต ตอพระพนักตรรพระเจข้ทำอยตทำงสงตทำ
ผตทำเผยในฐทำนะผถูข้ทภีที่ไมตมคภี วทำมผธิด

38 ถผู้าทมีนึ่ดดินของขผู้ารผู้องกลผ่าวโทษขผู้า และรผ่องไถในนนนนั้ รผู้องไหผู้ดผู้วยกนน 39 ถผู้าขผู้ากดินผลดิตผล
ของมนนดผู้วยมดิไดผู้เสมียเงดิน และกระทกาใหผู้เจผู้าของทมีนึ่ดดินเดดิมนนนั้นเสมียชมีวดิต 40 กป็ขอใหผู้มมีตผู้นผนกหนาม
งอกแทนขผู้าวสาลมี และหญผู้าสาบแรผู้งแทนขผู้าวบารว์เลยว์" จบถผู้อยคกาของโยบ โยบปธิดทข้ทำยคททำแกข้ตตทำง
ของตนโดยกทำรทนักทข้วงวตทำถข้ทำเขทำมภีควทำมผธิดในควทำมบทำปใดเหลตทำนนัรน กป็ขอใหข้เขทำถถูกพธิพทำกษทำ เขทำใชข้
ภทำพเปรภียบสรุดทข้ทำยของไรต นทำผสืนหนขที่ง ถข้ทำเขทำไดข้ประพฤตธิอยตทำงอยรุตธิธรรมในฐทำนะชทำวนทำ กป็ขอใหข้
พสืชผลของเขทำกลทำยเปป็นวนัชพสืชและตข้นหนทำม เขทำจขงยรุตธิกทำรนททำเสนอคดภีของตน
*****
ภนำพรวมของโยบ 32: โยบ 32 ขนนขึ้ ตผู้นเนสืขึ้อหาตอนใหมมของหนนังสสือเลมมนทขึ้ เหป็นไดผู้ชนัดวมาชาย
หนสุมม คนหนนงนึ่ นามวมาเอลทฮถูไดผู้นนันึ่งฟนังพวกคนททนึ่ววิพากษร์ววิจารณร์โยบซนนึ่งมทอายสุมากกวมาและควิดวมาตนัวเอง
เปป็นคนชอบธรรมและการททนึ่พวกเขาไมมสามารถโตผู้แยผู้งเขาไดผู้ ในบทนทขึ้และอทกหผู้าบทถนัดไป เอลทฮถู
เสรวิมทรรศนะของตนเกทนึ่ยวกนับเรสืนึ่องนทขึ้
ในบทททนึ่ 32 จรวิงๆแลผู้วเอลทฮถูเกรวินนึ่ นสาคสาเทศนาขนาดยาวของเขาในอทกหผู้าบทถนัดไป ในบท
นทขึ้เขาแสดงความไมมพอใจของตนททนึ่มตท มอการถกเถทยงกนันระหวมางโยบกนับเพสืนึ่อนๆของเขา
ททคนึ่ วิดวมาตนัวเองเปป็นคนชอบธรรมและเขาตนักเตสือนพวกเขา จากนนัขึ้นเขากป็อผู้างวมาจะพถูดอยมาง
ไมมลสาเอทยงในเรสือนึ่ งนทขึ้
โยบ 32:1-5

ดนงนนนั้น บบรบษทนนั้งสามกป็หยบดตอบโยบ เพราะโยบชอบธรรมในสายตา

ของตนเอง เพสือที่ นๆของโยบมองวตทำเขทำเปป็นคนโกหก เปป็นคนหนข้ทำซสืที่อใจคดและเปป็นคนบทำปทภีที่เลว
ทรทำม โยบปฏธิเสธขข้อกลตทำวหทำเหลตทำนนัรนทนัรงหมด จะวตทำไปแลข้วเขทำกป็ถสือวตทำตนัวเองเปป็นคนชอบธรรม มภี
กทำรบอกเปป็นนนัยวตทำโยบอทำจเกธิดควทำมคธิดขขรนมทำบข้ทำงเลป็กนข้อยวตทำตนัวเองเปป็นคนชอบธรรม ไมตวทำต กรณภี
ใดเพสือที่ นๆสทำมคนของเขทำกป็เลธิกลข้มควทำมพยทำยทำมทภีจที่ ะชนักจถูงเขทำใหข้เหป็นคลข้อยตทำมทรรศนะของพวก
เขทำ

2 แลผู้วเอลมีฮอ บบตรชายบาราเคล คนบบชมี ครอบครนวราม กป็โกรธ เขาโกรธโยบ เพราะทผ่านอผู้าง
ตนววผ่าชอบธรรมหาใชผ่พระเจผู้าไมผ่ คนหนรุตมผถูข้หนขงที่ อยถูดต วข้ ยมทำตลอดโดยฟนังกทำรโตข้เถภียงกนันระหวตทำงโย
บกนับพรรคพวก เขทำโกรธเคสืองทนัรงโยบและนนักวธิจทำรณรสทำมคนของเขทำ เอลภีฮถูโกรธโยบเพรทำะวตทำโยบ
ไดข้พยทำยทำมทภีจที่ ะพธิสถูจนรวทำต ตนัวเองชอบธรรมแทนทภีจที่ ะพธิสถูจนรวทำต พระเจข้ทำชอบธรรม (แนตนอนวตทำเอลภีฮถู
ทภีวที่ ธิพทำกษรวธิจทำรณรโยบในเมสือที่ ตนัวเขทำเองไมตไดข้เจอกนับควทำมสถูญเสภียทภีที่โยบเจอมทำ เอลภีฮถูไมตไดข้โดน
วธิพทำกษรวธิจทำรณรอยตทำงอยรุตธิธรรมเหมสือนทภีโที่ ยบโดนดข้วย)
3 เขาโกรธสหายสามคนของโยบดผู้วย เพราะเขาทนนั้งหลายตอบไมผ่ไดผู้ ทนนั้งๆทมีนึ่เขาหาวผ่าโยบ
ผดิด เอลภีฮโถู กรธชทำยอภีกสทำมคนนนัรนดข้วยเพรทำะวตทำพวกเขทำไมตไดข้ทททำอะไรสททำเรป็จเลยในกทำรพยทำยทำมใหข้
คททำตอบโยบ สททำหรนับสต วนของเขทำ เอลภีฮถูเสนอตนัวเปป็นคนกลทำงผถูข้หนขที่งเพสืที่อปรนับควทำมเขข้ทำใจระหวตทำง
โยบกนับเพสืที่อนๆ
4 ฝผ่ายเอลมีฮอคอยจนโยบพอดจบ เพราะพวกเขาแกผ่กวผ่าตน 5 และเมชนึ่อเอลมีฮอเหป็นวผ่าไมผ่มมีคกา
ตอบในปากของบบรบษทนนั้งสามนมีนั้แลผู้ว เขาจนงโกรธ ตนัรงแตตตรงนภีรไปจนจบบททภีที่ 37 เอลภีฮถูเรธิที่มเทศนทำสนังที่
สอนทนัรงโยบและเพสืที่อนๆสทำมคนของเขทำ แมข้อข้ทำงควทำมไมตลททำเอภียง เอลภีฮถูเองกป็เปป็นคนทภีที่คดธิ วตทำตนัวเอง
ชอบธรรมและวทำงทตทำอวดดภีพอๆกนับอภีกสทำมคนนนัรน ดนังทภีที่ถถูกหมทำยเหตรุไวข้ในขข้อควทำมตรงนภีร เอลภีฮถู
อทำยรุนอข้ ยกวตทำชทำยอภีกสทำมคนนนัรน ดนังนนัรนเขทำจขงใหข้ควทำมเคทำรพแกตพวกเขทำและรอจนกวตทำพวกเขทำพถูด
จบกตอนทภีที่จะกลตทำวคททำพถูดสต วนของตน
โยบ 32:6-14

และเอลมีฮอ บบตรชายบาราเคล คนบบชมี กลผ่าววผ่า "ขผู้าพเจผู้ายนงเยาวว์วนย

และทผ่านสอ งอายบแลผู้ว เพราะฉะนนนนั้ ขผู้าพเจผู้าเกรงกลนวทมีนึ่จะกลผ่าวความคดิดเหป็นของขผู้าพเจผู้าแกผ่ทผ่าน
7 ขผู้าพเจผู้าวผ่า `ขอใหผู้วยน พอดเถดิด และใหผู้ปมีหลายปมีสอนสตดิปนญญา' เอลภีฮถูหมทำยเหตรุเรสืที่องควทำมเคทำรพ
ของเขทำทภีที่มตภี ตอบรรดทำสหทำยผถูข้อทำวรุโสกวตทำของตน
8 แตผ่มมีจดิตวดิญญาณในมนบษยว์ การดลใจจากองคว์ผผู้ทอ รงมหดิทธดิฤทธดิธิ์กระทกาใหผู้เขาเขผู้าใจ แมข้
บทำงคนพยทำยทำมจะกลตทำววตทำเอลภีฮถูอข้ทำงกทำรดลใจจทำกพระเจข้ทำสททำหรนับคททำเทศนทำสนังที่ สอนของตนใน

ควทำมหมทำยแบบคลทำสสธิค ทวตทำจรธิงๆแลข้วเขทำกททำลนังกลตทำวถขงความเขผู้าใจทภีที่ไดข้รนับกทำรดลใจตตทำงหทำก
ประเดป็นของเขทำกป็คสือวตทำ พระเจข้ทำสทำมทำรถประททำนควทำมเขข้ทำใจแกตวญ
ธิ ญทำณของมนรุษยรไดข้
9 ไมผ่ใชผ่ผยผู้อ ดินึ่งใหญผ่เทผ่านนนั้นทมีนึ่เปป็นคนฉลาด หรชอคนสอ งอายบเขผู้าใจความยบตดิธรรม 10 เพราะ
ฉะนนนั้น ขผู้าพเจผู้าจนงวผ่า `ขอฟนงขผู้าพเจผู้า ขอใหผู้ขผู้าพเจผู้ากลผ่าวความคดิดเหป็นของขผู้าพเจผู้าดผู้วย' ดข้วยควทำม
กลข้ทำจนเกสือบเปป็นควทำมโอหนัง เอลภีฮถูบอกเปป็นนนัยวตทำบรรดทำคนทภีที่อทำยรุมทำกกวตทำเขทำไมตไดข้มภีปนัญญทำมทำก
เปป็นพธิเศษและเขทำมภีควทำมคธิดทภีที่ดภีกวตทำ
11 ดอเถดิด ขผู้าพเจผู้าไดผู้คอยฟนงคกาของทผ่านทนนั้งหลาย ขผู้าพเจผู้าเงมีนึ่ยหอฟนงเหตบผลของทผ่านขณะทมีนึ่
ทผ่านคผู้นหาวผ่าจะพอดวผ่ากระไร 12 เออ ขผู้าพเจผู้าสนใจฟนงทผ่าน และ ดอเถดิด ไมผ่มมีผผู้ใอ ดใหผู้เหตบผลอนนควร
แกผ่โยบ ในพวกทผ่านไมผ่มมีผผู้ใอ ดทมีนึ่ตอบคกาของโยบไดผู้ 13 อยผ่าเพผ่อพอดนะวผ่า `เราไดผู้พบพระปนญญาแลผู้ว
พระเจผู้าทรงผลนกเขาลงแลผู้ว มดิใชผ่มนบษยว์' 14 เขามดิไดผู้เพผ่งเลป็งถผู้อยคกาของเขาใสผ่ขผู้าพเจผู้า และขผู้าพเจผู้า
จะไมผ่ตอบถผู้อยคกาของเขาดผู้วยคกาพอดของทผ่าน
เอลภีฮถูเทศนทำสนังที่ สอนปฏธิปนักษรสทำมคนของโยบพรข้อมกนับคททำพถูดแบบเกสือบดถูถถูก เขทำฟนังพวก
เขทำพถูดมทำแลข้วและไมตมภีใครเลยในพวกเขทำทททำใหข้โยบเชสืที่อขข้อโตข้แยข้งยทำวๆของพวกเขทำ ไมตมภีใครเลย
ในพวกเขทำพธิสถูจนรขข้อสนันนธิษฐทำนของตนทภีที่วทำต พระเจข้ทำไดข้พธิพทำกษทำโยบ เพรทำะฉะนนัรนโยบจขงไมตไดข้โตข้
เถภียงกนับเอลภีฮถู ดนังนนัรนเขทำจขงไมตมภีอคตธิในกทำรประเมธินของเขทำเกภีที่ยวกนับสถทำนกทำรณรนร ภี เอลภีฮถูอข้ทำงดข้วยวตทำ
ตนจะไมตดททำเนธินตทำมหลนักเหตรุผลทภีที่ผธิดๆของปฏธิปนักษรทรนังสทำมคนของโยบ
โยบ 32:15-22

เขาทนนั้งหลายกป็ตกตะลนง เขาไมผ่ตอบอมีก เขาไมผ่มมีถผู้อยคกาจะพอดสนกคกา

เดมียว 16 และขผู้าพเจผู้าจะคอยหรชอ (เพราะเขาทนนั้งหลายไมผ่พอด เพราะเขายชนอยอผ่ทมีนึ่นนนึ่น ไมผ่ตอบอมีก ) 17
ขผู้าพเจผู้ากลผ่าววผ่า `ขผู้าพเจผู้าจะใหผู้คกาตอบของขผู้าพเจผู้า ขผู้าพเจผู้าจะสกาแดงความคดิดเหป็นของขผู้าพเจผู้า
ดผู้วย พรข้อมกนับกทำรใชข้ถข้อยคททำมทำกมทำย เอลภีฮถูเรธิที่มประกทำศวตทำเขทำจะออกควทำมเหป็นของตนเกภีที่ยวกนับ
สถทำนกทำรณรนร ภี
18 เพราะขผู้าพเจผู้ามมีถผู้อยคกาเตป็มตนว จดิตใจภายในขผู้าพเจผู้าบนงคนบขผู้าพเจผู้าอยอผ่' 19 ดอเถดิด จดิตใจ
ของขผู้าพเจผู้าเหมชอนเหลผู้าองบผ่นซนนึ่งไมผ่มมีทมีนึ่ระบายออก เหมชอนถบงหนนงเหลผู้าองบผ่นใหมผ่จะระเบดิดอยอผ่

รอมรผ่อแลผู้ว 20 ขผู้าพเจผู้าตผู้องพอดจนงจะไดผู้ความบรรเทา ขผู้าพเจผู้าตผู้องเปดิดรดิมฝมีปากขนนั้นตอบ เอลภีฮถูเรธิที่ม
พถูดไปเรสืที่อยในกทำรประกทำศเจตนทำของตนทภีที่จะพถูด ในคททำพถูดสมนัยใหมตเขทำเปรภียบตนัวเองวตทำเปป็น
เหมสือนภทำชนะบรรจรุนร ททำอนัดลมทภีที่พรข้อมจะระเบธิดออกมทำ (คททำพถูดเปรภียบเปรยของเขทำเรสืที่องถรุงหนนัง
เหลข้ทำองรุตนใหมตกหป็ มทำยถขงถรุงหนนังใสต เหลข้ทำองรุตนของชทำวตะวนันออก ขณะทภีที่เหลข้ทำองรุตนบตมหมนักอยถูต หทำก
ถรุงหนนังนนัรนไมตมชภี ตองระบทำยอทำกทำศ มนันกป็อทำจแตกไดข้จทำกแรงดนัน)
21 ขผู้าพเจผู้าจะไมผ่แสดงอคตดิตผ่อบบคคลใดๆ หรชอใชผู้การประจบสอพลอตผ่อผอผู้ใด เอลภีฮถูตรงนั ใจ
มนันที่ ทภีที่จะไมตเหป็นแกตหนข้ทำผถูข้ใดเลย เขทำจขงหวนังวตทำโยบกนับพรรคพวกจะทนฟนังเขทำและไมตถสือโทษเขทำใน
เรสือที่ งดนังกลตทำว
22 เพราะขผู้าพเจผู้าประจบสอพลอไมผ่ไดผู้ ถผู้าทกาอยผ่างนนนั้น ผอทผู้ รงสรผู้างของขผู้าพเจผู้าจะกกาจนด
ขผู้าพเจผู้าเสมียในไมผ่ชผู้า" เขทำจะไมตประจบสอพลอโดยกทำรใชข้ชสืที่อเรภียกททำงกทำรตตทำงๆเกลสือกวตทำพระเจข้ทำ
ทรงพธิพทำกษทำเขทำ
*****
ภนำพรวมของโยบ 33: ดผู้วยการใชผู้คสาพถูดมากมายอนันเปป็นลนักษณะเฉพาะตนัวของเขา เอลทฮถู
เสนอททจนึ่ ะยกเหตสุผลกนับโยบในขผู้อ 1-7 เอลทฮถูตสาหนวิโยบโทษฐานททนึ่ไตรมตรองถนงพระเจผู้าในขผู้อ 8-13
เขาหมายเหตสุเรสืนึ่องการทรงเรทยกของพระเจผู้าใหผู้มนสุษยร์มาสถูมการกลนับใจใหมมในขผู้อ 14-18 เขายนัง
หมายเหตสุดผู้วยวมาพระเจผู้าทรงสมงความทสุกขร์ยากตมางๆมาเพสืนึ่อใหผู้เกวิดผลดทในขผู้อ 19-28 สสุดทผู้ายเอลทฮถู
เชวิญชวนใหผู้โยบสนใจฟนังในขผู้อ 29-33
โยบ 33:1-7

"ทผ่านโยบเจผู้าขผู้า อยผ่างไรกป็ตามขอฟนงคกาของขผู้าพเจผู้า และฟนง

ถผู้อยคกาทนนั้งสดินั้นของขผู้าพเจผู้า 2 ดอเถดิด บนดนมีนั้ขผู้าพเจผู้าไดผู้อผู้าปาก ลดินั้นภายในปากของขผู้าพเจผู้ากป็พอด
3 ถผู้อยคกาของขผู้าพเจผู้าสกาแดงความเทมีนึ่ยงธรรมแหผ่งจดิตใจ และรดิมฝมีปากของขผู้าพเจผู้าจะกลผ่าวความรอผู้
อยผ่างจรดิงใจ ดข้วยถข้อยคททำมทำกมทำยอนันเปป็นลนักษณะเฉพทำะตนัวของเขทำ เอลภีฮถูเชธิญชวนโยบใหข้ฟนังเขทำ เขทำ
สนัญญทำวตทำจะพถูดอยตทำงเทภีที่ยงธรรมและอยตทำงชนัดเจน

4 พระวดิญญาณของพระเจผู้าไดผู้ทรงสรผู้างขผู้าพเจผู้า และลมปราณขององคว์ผผู้ทอ รงมหดิทธดิฤทธดิธิ์
ไดผู้ใหผู้ชวมี ดิตแกผ่ขผู้าพเจผู้า 5 ถผู้าทผ่านตอบขผู้าพเจผู้าไดผู้ กป็ตอบซมี จงลกาดนบถผู้อยคกาของทผ่านตผ่อหนผู้าขผู้าพเจผู้า
เชดิญเถอะ หลนังจทำกกลตทำวยอมรนับวตทำพระเจข้ทำทรงเปป็นพระผถูข้สรข้ทำงของเขทำ เอลภีฮกถู ชป็ นักชวนโยบใหข้เขข้ทำสถูต
กทำรอภธิปรทำยกนับเขทำ
6 ดอเถดิด ขผู้าพเจผู้าอยอผ่อยผ่างทผ่านตรงพระพนกตรว์พระเจผู้า พระองคว์ทรงปนนั้นขผู้าพเจผู้าขนนั้นมาจาก
ดดินดผู้วยเหมชอนกนน 7 ดอเถดิด อยผ่าใหผู้ความกลนวขผู้าพเจผู้ากระทกาใหผู้ทผ่านตกใจ ขผู้าพเจผู้าจะไมผ่ชนกชวน
ทผ่านหนนกเกดินไป ในฐทำนะทภีที่เปป็นมนรุษยรธรรมดทำเหมสือนกนันกนับโยบ เอลภีฮถูสนัญญทำวตทำตนจะไมต
พยทำยทำมทททำใหข้เขทำหวทำดกลนัวหรสือพยทำยทำมทททำใหข้เขทำหนนักใจ (เหมสือนกนับทภีที่อภีกสทำมคนนนัรนไดข้กระทททำ)
โยบ 33:8-13

แนผ่ละ ทผ่านพอดใหผู้ขผู้าพเจผู้าฟนง และขผู้าพเจผู้าไดผู้ยดินเสมียงถผู้อยคกาของ

ทผ่านวผ่า 9 `ขผู้าพเจผู้าสะอาด ปราศจากการละเมดิด ขผู้าพเจผู้าบรดิสบทธดิธิ์ ไมผ่มมีความชนนึ่วชผู้าในขผู้าพเจผู้าเลย เอ
ลภีฮถูกลตทำวแกตโยบวตทำตนไดข้ยนธิ สธิที่งทภีโที่ ยบกลตทำวแกตปฏธิปนักษรทรนังสทำมของเขทำแลข้ว อยตทำงไรกป็ตทำม เอลภีฮถู
ประกทำศวตทำตนปลอดอคตธิและควทำมลททำเอภียงของพวกเขทำทภีที่มภีตตอโยบ
10 ดอเถดิด พระองคว์ทรงหาเรชนึ่องกนบขผู้าพเจผู้า พระองคว์ทรงนนบวผ่าขผู้าพเจผู้าเปป็นศนตรอ กนบ
พระองคว์ 11 พระองคว์ทรงเอาเทผู้าของขผู้าพเจผู้าใสผ่ขชนึ่อไวผู้ และทรงเฝผู้าดอทางของขผู้าพเจผู้าทนนั้งสดินั้น' เอลภีฮถู
เถภียงวตทำโยบคธิดเองวตทำพระเจข้ทำทรงเปป็นผถูข้ทภีที่ไดข้นททำควทำมทรุกขรลททำบทำกตตทำงๆมทำสถูตตนัวเขทำ
12 ดอเถดิด ในเรชนึ่องนมีนั้ทผ่านไมผ่ยบตดิธรรมเลย ขผู้าพเจผู้าจะตอบทผ่าน พระเจผู้าใหญผ่ยดินึ่งกวผ่ามนบษยว์ เอ
ลภีฮโถู ตข้แยข้งตตอไปอภีกวตทำในกทำรทททำเชตนนนัรนโยบจขงไมตยรุตธิธรรม คททำตอบของเขทำทภีที่ใหข้แกตโยบกป็คสือวตทำ
พระเจข้ทำทรงยธิงที่ ใหญตกวตทำมนรุษยร 13 ทกาไมทผ่านจนงโตผู้แยผู้งกนบพระองคว์ เพราะพระองคว์ไมผ่ทรงรายงาน
เรชนึ่องพระราชกดิจใดๆของพระองคว์เลย เอลภีฮถูจขงแนะนททำโยบวตทำกทำรโตข้แยข้งคดภีของเขทำตตอพระพนักตรร
พระเจข้ทำเปป็นเรสืที่องเปลตทำประโยชนร พระเจข้ทำไมตจททำเปป็นตข้องใหข้คททำตอบสททำหรนับกทำรกระทททำตตทำงๆของ
พระองคร

โยบ 33:14-18

เพราะพระเจผู้าตรนสครนนั้งหนนนึ่ง เออ สองครนนั้ง แตผ่มนบษยว์ไมผ่หยนนึ่งรอผู้ไดผู้ 15

ในความฝนน ในนดิมดิตกลางคชนเมชนึ่อคนหลนบสนดิท เมชนึ่อเขาเคลดิบเคลดินั้มอยอบผ่ นทมีนึ่นอนของเขา 16 แลผู้ว
พระองคว์ทรงเบดิกหอของมนบษยว์ และทรงประทนบตราคกาสนนึ่งสอนของเขาไวผู้ 17 เพชนึ่อวผ่าพระองคว์จะไดผู้
หนนใหผู้มนบษยว์กลนบจากเปผู้าหมายของเขา และตนดความเยผ่อหยดินึ่งออกเสมียจากมนบษยว์ 18 พระองคว์ทรง
ยนดเหนมีนึ่ยววดิญญาณของเขาไวผู้จากปากแดนคนตาย และยนดชมีวดิตของเขาไวผู้จากการทมีนึ่จะพดินาศดผู้วย
ดาบ ดข้วยคททำพถูดมทำกมทำยตตอไป เอลภีฮถูอธธิบทำย (อยตทำงนข้อยกป็ในทรรศนะของเขทำ) วธิธภีทภีที่พระเจข้ทำตรนัสแกต
มนรุษยร – โดยนธิมธิตตตทำงๆในเวลทำกลทำงคสืน กระนนัรนคนทนัรงหลทำยกป็ไมตเขข้ทำใจมนัน แมข้กระนนัรนพระเจข้ทำกป็
ทรงปลถูกฝนังคททำสนังที่ สอนของพระองครเพสือที่ หนันมนรุษยรไปในทธิศททำงทภีที่พระองครทรงตข้องกทำรใหข้เขทำไป
พระเจข้ทำทรงเปป็นผถูข้ทภีที่กนนั มนรุษยรไวข้จทำกควทำมตทำย
โยบ 33:19-28

มนบษยว์ยงน ถอกตมีสอนดผู้วยความเจป็บปวดบนทมีนึ่นอนของเขาดผู้วย และ

ดผู้วยความเจป็บปวดอยผ่างสาหนสในกระดอกตผ่างๆของเขา 20 ชมีวดิตของเขาจนงไดผู้เบชนึ่ออาหาร และจดิตใจ
จนงไดผู้เบชนึ่ออาหารโอชะ ประเดป็นของเอลภีฮถูกคป็ อสื วตทำพระเจข้ทำยนังตรนัสแกตมนรุษยรผทำต นททำงโรคภนัยตตทำงๆทภีที่ตภี
สอนดข้วย เมสือที่ มนรุษยรเรธิที่มเหนสืที่อยลข้ทำกนับชภีวธิตและควทำมเพลธิดเพลธินชนัวที่ ประเดภีดี๋ยวของมนัน (อทำหทำรอนัน
โอชะ) บทำงทภีพวกเขทำจะฟนังพระเจข้ทำ นภีบที่ อกเปป็นนนัยวตทำนภีที่คสือสภทำพของโยบ
21 เนชนั้อของเขาทรบดโทรมไปมากจนมองไมผ่เหป็น กระดอกของเขาซนนึ่งแลไมผ่เหป็นนนนั้นกป็โผลผ่
ออกมา 22 เออ วดิญญาณของเขาเขผู้าไปใกลผู้ปากแดนคนตาย และชมีวดิตของเขาใกลผู้ผทผู้อ มีนึ่นกาความตาย
มา เอลภีฮถูบอกเปป็นนนัยตตอไปวตทำพระเจข้ทำตรนัสแกตมนรุษยรผทำต นททำงชตวงเวลทำแหตงควทำมเจป็บปตวยและ
สรุขภทำพทภีที่ยทที่ทำแยตโดยทรงพทำพวกเขทำไปถขงเกสือบควทำมมรณทำ
23 ถผู้ามมีผผู้สอ ผ่งขผ่าวผอผู้หนนนึ่งมาเพชนึ่อเขาเปป็นลผ่าม หนนนึ่งในพนนเพชนึ่อแถลงแกผ่มนบษยว์วผ่าอะไรถอกเพชนึ่อ
เขา 24 และผอผู้สผ่งขผ่าวนนนนั้ กรบณาเขา ทอลวผ่า `ขอทรงปลผ่อยเขาใหผู้พผู้นจากทมีนึ่จะไปยนงปากแดนคนตาย
ขผู้าพระองคว์พบคผ่าไถผ่แลผู้ว เอลภีฮถูกลตทำวตตอไปวตทำถข้ทำพระเจข้ทำทรงใชข้ผถูข้สตงขตทำวคนหนขงที่ มทำ (นนันที่ คสือ นนัก
เทศนรหรสือผถูข้พยทำกรณรคนหนขที่ง) เพสือที่ เทศนทำเรสืที่องควทำมชอบธรรม พระเจข้ทำกป็ทรงสททำแดงควทำมกรรุณทำ
ของพระองคร (นนันที่ คสือ พระครุณของพระองคร) ทภีที่จะชตวยมนรุษยรใหข้รอด นอกจทำกนภีรพระเจข้ทำยนังทรงจนัด

เตรภียมคตทำไถตไวข้สททำหรนับกทำรทรงไถตมนรุษยรแลข้วดข้วย ปนัจจรุบนันเรทำทรทำบวตทำคตทำไถตนร นันคสือพระโลหธิตอนันมภี
คตทำประเสรธิฐยธิงที่ ของพระเยซถูครธิสตร
25 เนชนั้อของเขาจะอผ่อนกวผ่าเนชนั้อเดป็ก ขอใหผู้เขากลนบไปสอผ่กกาลนงเหมชอนเมชนึ่อยนงหนบผ่ม ' 26 เขาจนง
จะอธดิษฐานตผ่อพระเจผู้า และพระองคว์จะทรงพอพระทนยเขา เขาจะเหป็นพระพนกตรว์พระองคว์ดวผู้ ย
ความชชนึ่นบาน แลผู้วพระองคว์จะทรงใหผู้มนบษยว์กลนบสอสผ่ ภาพความชอบธรรม เมสืที่อพระเจข้ทำทรงชตวย
คนๆหนขงที่ ใหข้พข้น โดยประททำนสรุขภทำพใหข้เขทำอภีกครนัรง คนๆนนัรนกป็จะอธธิษฐทำนตตอพระเจข้ทำในกทำร
ขอบพระครุณและพระเจข้ทำจะทรงชสืที่นชมยธินดภี พระเจข้ทำจะประททำนใหข้แกตมนรุษยรตทำมควทำมชอบธรรม
ของพวกเขทำอยตทำงแนตนอนตทำมทภีที่เอลภีฮคถู ธิด
27 พระองคว์ทรงทอดพระเนตรมนบษยว์ และถผู้าผอผู้ใดกลผ่าววผ่า `ขผู้าบาปแลผู้ว และเหป็นผดิดเปป็น
ชอบ และมดิไดผู้เปป็นประโยชนว์อะไรแกผ่ขาผู้ ' 28 พระองคว์จะทรงไถผ่จดิตวดิญญาณของเขาใหผู้พผู้นจากการ
ลงไปสอผ่ปากแดนคนตาย และชมีวดิตของเขาจะเหป็นความสวผ่าง แมข้พระเจข้ทำจะทอดพระเนตรลงมทำ
จทำกสวรรครยงนั มนรุษยรทภีที่บทำปหนทำ กระนนัรนในพระครุณและพระเมตตทำของพระองคร พระเจข้ทำกป็ทรง
ชตวยมนรุษยรใหข้รอดจทำกควทำมตทำยและนรกแลข้ว ชตทำงเปป็นสรรุปยตออนันแสนวธิเศษของควทำมรอดของเรทำ
แนตทภีเดภียวเรทำเปป็นผถูข้มบภี ทำปหนทำ กระนนัรนในพระครุณและควทำมรนักอนันยธิงที่ ใหญตของพระองครซขที่ง
พระองครไดข้ทรงรนักเรทำ พระเจข้ทำไดข้ทรงสททำแดงควทำมสวตทำงแกตเรทำและไดข้ทรงไถตเรทำใหข้พนข้ จทำกควทำม
บทำปและนรกแลข้ว
โยบ 33:29-33

ดอเถดิด พระเจผู้าทรงกระทกาสดินึ่งเหลผ่านมีนั้ทนนั้งสดินั้นกนบมนบษยว์บอผ่ ยๆหลาย

ครนนั้ง 30 เพชนึ่อจะนกาจดิตวดิญญาณของเขามาจากปากแดนคนตาย เพชนึ่อใหผู้เขาแจผ่มแจผู้งขนนั้นดผู้วยความ
สวผ่างแหผ่งผอผู้ทรงมมีชมีวดิต เอลภีฮจถู ขงสรรุปยตอควทำมเหป็นของตนโดยหมทำยเหตรุวทำต พระเจข้ทำทรงกระทททำกธิจ
ผตทำนททำงวธิกฤตธิตตทำงๆในชภีวธิตของมนรุษยรเพสืที่อชนักนททำพวกเขทำใหข้มทำสถูตกทำรกลนับใจใหมตและควทำมรอด
จรธิงๆ
31 โอ ทผ่านโยบเจผู้าขผู้า ขอตนนั้งใจฟนงขผู้าพเจผู้า ขอเงมียบ และขผู้าพเจผู้าจะพอด 32 ถผู้าทผ่านมมีอะไร
พอดกป็ตอบขผู้าพเจผู้ามาเถอะ เพราะขผู้าพเจผู้าปรารถนาแกผู้คดมีใหผู้ทผ่าน 33 ถผู้าหาไมผ่กป็ขอฟนงขผู้าพเจผู้า ขอ

เงมียบและขผู้าพเจผู้าจะสอนปนญญาใหผู้แกผ่ทผ่าน" เอลภีฮถูจขงประกทำศแกตโยบวตทำเขทำมภีอะไรจะกลตทำว
มทำกกวตทำนภีรอภีกและขอใหข้โยบฟนัง จทำกนนัรนถข้ทำโยบปรทำรถนทำทภีที่จะตอบกลนับ เขทำกป็ทททำเชตนนนัรนไดข้ ดข้วย
ควทำมกลข้ทำแบบเหธิมเกรธิม เอลภีฮถูแจข้งโยบวตทำตนจขงจะสอนเขทำสธิที่งหนขงที่ หรสือสองสธิที่ง (นนันที่ คสือ ปนัญญทำ)
*****
ภนำพรวมของโยบ 34: พรผู้อมกนับการใชผู้คสาพถูดมากมายอนันเปป็นลนักษณะเฉพาะตนัวของเขา
และความโอหนังททนึ่เรวิมนึ่ ปรากฏ เอลทฮถูเทศนาสนันึ่งสอนโยบตมอไป ในบทนทขึ้เอลทฮถูกลมาวหาโยบวมากลมาว
โทษพระเจผู้าเรสืนึ่องความไมมยสุตวิธรรมในขผู้อ 1-9 เอลทฮถูประกาศวมาพระเจผู้าไมมสามารถเปป็นผถูผู้อยสุตวิธรรม
ไดผู้ในขผู้อ 10-15 เขาประกาศถนงฤทธานสุภาพและการทรงจนัดเตรทยมของพระเจผู้าในขผู้อ 16-30
สสุดทผู้ายเอลทฮถูตนักเตสือนโยบในขผู้อ 31-37
โยบ 34:1-9

เอลมีฮอพอดตผ่อไปวผ่า 2 "โอ ทผ่านผอผู้มมีปนญญา ขอฟนงถผู้อยคกาของขผู้าพเจผู้า

ทผ่านผอผู้มมีความรอผู้ ขอเงมีนึ่ยหอฟนงขผู้าพเจผู้า 3 เพราะหอกป็ลองชดิมถผู้อยคกาอยผ่างกนบเพดานปากชดิมอาหาร เอ
ลภีฮถูเชธิญชวนไมตเพภียงโยบเทตทำนนัรนแตตชทำยอภีกสทำมคนนนัรนดข้วยใหข้ฟงนั เขทำ เขทำพถูดถขงหถูทภีที่วเธิ ครทำะหรคททำพถูด
เหมสือนกนับทภีที่เพดทำนปทำกลธิรมรสอทำหทำร
4 ขอใหผู้เราเลชอกสดิงนึ่ ทมีนึ่ถอก ขอใหผู้เราเรมียนรอผู้ในพวกเราเองวผ่าอะไรดมี 5 เพราะโยบกลผ่าววผ่า
`ขผู้าพเจผู้าเปป็นคนชอบธรรม และพระเจผู้าทรงเอาความยบตดิธรรมทมีนึ่ควรตกแกผ่ขผู้าพเจผู้าไปเสมีย' เอลภีฮถู
เชธิญชวนพวกเขทำใหข้นนังที่ ลงในกทำรพธิพทำกษทำเพสืที่อทภีที่จะตนัดสธินวตทำสธิที่งใดจรธิง เขทำจขงสรรุปยตอสธิที่งทภีที่เขทำคธิดวตทำ
เปป็นทรรศนะของโยบ – ทภีที่วทำต เขทำเปป็นคนชอบธรรมและทภีที่วทำต พระเจข้ทำไมตทรงใหข้ควทำมยรุตธิธรรมแกตเขทำ
6 ขผู้าพเจผู้าถอกนนบเปป็นคนมบสา ถนงแมผู้ขผู้าพเจผู้าชอบธรรม แผลของขผู้าพเจผู้ารนกษาไมผ่หายแมผู้วผ่า
ขผู้าพเจผู้าไมผ่มมีการละเมดิดเลย เอลภีฮจถู ขงถทำมคททำถทำมปลทำยเปธิด: โยบควรโกหกเกภีที่ยวกนับสธิที่งทภีที่ถถูกตข้องหรสือ
ประเดป็นตรงนภีรกคป็ อสื คททำกลตทำวอข้ทำงของโยบทภีที่วทำต ควทำมทรุกขรยทำกของเขทำไมตไดข้ถถูกทททำใหข้บรรเททำลงและ
ทภีที่สททำคนัญยธิงที่ กวตทำนนัรนกป็คสือวตทำโยบไมตมภีควทำมผธิดในเรสืที่องควทำมบทำปใหญตโต

7 ใครหนอทมีนึ่จะเหมชอนโยบ ผอผู้ดชนึ่มความเหยมียดหยามเหมชอนดชนึ่มนกนั้า 8 ผอผู้เขผู้าสนงคมกนบคน
กระทกาความชนวนึ่ ชผู้า และเดดินไปกนบคนชนวนึ่ เอลภีฮถูคธิดเองตทำมอททำเภอใจวตทำโยบคบหทำสมทำคมกนับพวกคน
ชนัวที่ ในลนักษณะเดภียวกนับขข้อกลตทำวหทำเหลตทำนนัรนของปฏธิปนักษรอภีกสทำมคนนนัรน
9 เพราะทผ่านไดผู้กลผ่าววผ่า `ไมผ่เปป็นประโยชนว์อะไรแกผ่มนบษยว์เราทมีนึ่เขาจะปมีตดิยดินดมีในพระเจผู้า'
ขณะทภีที่พวกคนวธิจทำรณรโยบอภีกสทำมคนนนัรนคธิดเองวตทำเขทำมภีควทำมผธิดในเรสือที่ งควทำมบทำป ครทำวนภีรเอลภีฮถู
คธิดเองตทำมอททำเภอใจวตทำโยบมภีทนัศนคตธิแบบจองหองเกภีที่ยวกนับพระเจข้ทำ เขทำกลตทำวหทำโยบอยตทำงผธิดๆวตทำ
โยบอข้ทำงวตทำไมตมภีประโยชนรอะไรในกทำรปรนนธิบนัตธิพระเจข้ทำ
โยบ 34:10-15

เพราะฉะนนนนั้ ทผ่านผอผู้มมีความเขผู้าใจ ขอฟนงขผู้าพเจผู้า เมดินเสมียเถดิดทมีนึ่

พระเจผู้าจะทรงกระทกาความชนนึ่ว และทมีนึ่องคว์ผผู้ทอ รงมหดิทธดิฤทธดิธิ์จะทรงกระทกาความชนนึ่วชผู้า ตตอขข้อกลตทำว
หทำทภีที่ถถูกคธิดเองวตทำพระเจข้ทำไมตทรงยรุตธิธรรมในกทำรเลตนงทำนโยบ เอลภีฮถูจขงทนักทข้วงวตทำพระเจข้ทำไมตอทำจอ
ยรุตธิธรรมไดข้
11 เพราะพระเจผู้าทรงสนองตามการกระทกาของมนบษยว์ และพระองคว์ทรงใหผู้เกดิดแกผ่เขา
ตามการกระทกาของเขา เอลภีฮถูโตข้แยข้งวตทำพระเจข้ทำจะทรงจนัดกทำรกนับมนรุษยรตทำมกทำรงทำนตตทำงๆและ
กทำรกระทททำตตทำงๆของเขทำ
12 แนผ่นอนทมีเดมียว พระเจผู้าจะไมผ่ทรงกระทกาชนนึ่ว และองคว์ผทผู้อ รงมหดิทธดิฤทธดิธิ์จะไมผ่ทรง
ผนนแปรความยบตดิธรรม นภีที่เปป็นคททำกลตทำวตทที่ทำกวตทำควทำมเปป็นจรธิงและเปป็นจรธิงทนัรงสธิรน แนตนอนวตทำเอลภีฮถูมภี
ควทำมเขข้ทำใจทภีที่ถถูกตข้องเกภีที่ยวกนับพระลนักษณะของพระเจข้ทำ กระนนัรนเขทำกป็คธิดผธิดในกทำรทขกทนักวตทำโยบคธิด
วตทำพระเจข้ทำทรงอยรุตธิธรรม
เอลภีฮจถู ขงถทำมวตทำ 13 ใครแตผ่งตนนั้งใหผู้พระองคว์ปกครองโลก หรชอใครเลผ่ามอบหมายทนนั้งโลกไวผู้
กนบพระองคว์ ประเดป็นของเอลภีฮถูกคป็ อสื วตทำไมตมภีใครใหข้สธิทธธิอททำนทำจในกทำรปกครองโลกแกตพระเจข้ทำ
พระเจข้ทำทรงมภีสธิทธธิอททำนทำจเดป็ดขทำดตทำมสธิทธธิธของพระองครเสมอมทำ

14 ถผู้าพระองคว์ทรงเอาพระทนยใสผ่กนบมนบษยว์ และทรงรวบรวมวดิญญาณและลมปราณของ
เขากลนบมาสอผ่พระองคว์ 15 เนชนั้อหนนงทนนั้งสดินั้นกป็จะพดินาศไปดผู้วยกนน และมนบษยว์กป็จะกลนบไปเปป็นผงคลมี
ดดิน เอลภีฮถูกลตทำวตตอไปวตทำถข้ทำพระเจข้ทำทรงเลสือกทภีที่จะทททำเชตนนนัรน มนรุษยรทรนังปวงกป็จะพธินทำศ ดข้วย
ลมปรทำณแหตงพระโอษฐรของพระองคร พระเจข้ทำทรงสทำมทำรถทททำลทำยลข้ทำงเผตทำพนันธรุรมนรุษยรออกไปไดข้
ประเดป็นของเขทำทภีที่กลตทำวแกตโยบกป็คสือวตทำเขทำควรระวนังตนัวเกลสือกวตทำพระเจข้ทำจะทรงเลตนงทำนเขทำแบบ
นนัรน
โยบ 34:16-30

ถผู้าทผ่านมมีความเขผู้าใจ ขอฟนงขผู้อนมีนั้ ขอฟนงเสมียงถผู้อยคกาของขผู้าพเจผู้า

17 ผอทผู้ มีนึ่เกลมียดชนงความยบตดิธรรมควรจะปกครองหรชอ ทผ่านจะประณามผอผู้ทมีนึ่ชอบธรรมทมีนึ่สบ ดหรชอ เอ
ลภีฮจถู ขงเชธิญชวนโยบใหข้ฟนังอภีกครนัรง เขทำถทำมวตทำคนๆหนขงที่ ทภีที่ไมตมภีเวลทำสททำหรนับควทำมชอบธรรมจะเปป็นผถูข้
ปกครองไดข้อยตทำงไร ยธิงที่ กวตทำนนัรนเขทำยนังบอกเปป็นนนัยอภีกครนัรงวตทำโยบไมตควรกลตทำวโทษพระเจข้ทำ (ซขที่งเขทำกป็
มธิไดข้กระทททำ) เอลภีฮถูจขงคธิดเองวตทำโยบมภีควทำมผธิดในควทำมโงตเขลทำและควทำมจองหองดนังกลตทำว
18 เหมาะสมหรชอไมผ่ทมีนึ่จะพอดแกผ่กษนตรดิยว์วผ่า `ทผ่านผอผู้ชวนนึ่ รผู้าย' และแกผ่เจผู้านายวผ่า `ทผ่านทนนั้ง
หลายผอผู้อธรรม' 19 ยดินึ่งไมผ่เหมาะสมทมีนึ่จะแสดงอคตดิแกผ่เจผู้านาย หรชอไมผ่ทรงเหป็นแกผ่คนมนนึ่งคนนึ่ง
มากกวผ่าคนยากจน เพราะคนทนนั้งหมดนมีนั้เปป็นพระหนตถกดิจของพระองคว์ เอลภีฮถูคธิดเองอภีกครนัรงวตทำโยบ
คธิดวตทำพระเจข้ทำทรงอยรุตธิธรรม เขทำจขงโตข้แยข้งควทำมคธิดนนัรน คงไมตมภีใครกลข้ทำกลตทำวหทำเชตนนนัรนตตอกษนัตรธิยร
องครหนขงที่ หรสือเจข้ทำนทำยคนหนขที่ง มนันจะยธิงที่ ไมตเหมทำะสมมทำกกวตทำนนัรนสนักเทตทำใดทภีที่ใครสนักคนอยตทำงโยบ
จะทททำเรสืที่องโงตเขลทำเชตนนนัรน (หรสือเขทำคธิดเองเชตนนนัรน)
20 สนกครอผ่เดมียวเขาทนนั้งหลายกป็ตาย เวลาเทมีนึ่ยงคชนประชาชนตนวสนนนึ่ และตายไป และผอมผู้ มี
อานบภาพกป็ถอกเอาไปเสมียมดิใชผ่ดผู้วยมชอมนบษยว์ 21 เพราะพระเนตรของพระองคว์มองดอทางทนนั้งหลาย
ของมนบษยว์ พระองคว์ทรงเหป็นยผ่างเทผู้าของเขาหมด คนเหลตทำนนัรนทภีที่มภีทรรศนะทภีที่ผธิดพลทำดเชตนนนัรน
เกภีที่ยวกนับพระเจข้ทำในไมตชข้ทำจะถถูกพธิพทำกษทำอยตทำงสทำสม เอลภีฮถูยดข ถสือทรรศนะหนขงที่ ทภีที่ถถูกตข้องเกภีที่ยวกนับ
พระเจข้ทำอภีกครนัรง แตตมคภี วทำมเขข้ทำใจทภีที่บกพรต องเกภีที่ยวกนับโยบ

22 ไมผ่มมีทมีนึ่มชดครนนั้มหรชอเงามนจจบราชซนนึ่งคนกระทกาความชนนึ่วชผู้าจะซผ่อนตนวไดผู้ 23 เพราะ
พระองคว์จะไมผ่ทรงกกาหนดใหผู้มนบษยว์ทกาเกดินสดิงนึ่ ทมีนึ่สมควร ใหผู้เขผู้าเฝผู้าพระเจผู้ารนบการพดิพากษา เอลภีฮถู
เทศนทำสนังที่ สอนโยบตตอไปวตทำไมตมภีผถูข้ใดซตอนตนัวพข้นจทำกพระเจข้ทำไดข้ นอกจทำกนภีรพระเจข้ทำจะไมตทรงเรภียก
เอทำจทำกมนรุษยรมทำกเกธินกวตทำสธิที่งทภีที่ถถูกตข้องในกทำรพธิพทำกษทำมนรุษยร
24 พระองคว์ทรงทบบผอผู้มมีอานบภาพเปป็นชดินั้นๆโดยไมผ่ตผู้องนนบและทรงตนนั้งคนอชนึ่นไวผู้แทน
25 เพราะฉะนนนนั้ พระองคว์ทรงทราบกดิจการของเขา และทรงควกนึ่าเขาเสมียในกลางคชน เขากป็แหลกไป
เอลภีฮจถู ขงเลตทำตตอหนข้ทำโยบวตทำพระเจข้ทำทรงทรทำบกทำรงทำนตตทำงๆของมนรุษยรและทรงทททำลทำยกระทนังที่ ผถูข้มภี
อทำนรุภทำพในเวลทำกลทำงคสืน พระเจข้ทำทรงเอทำคนหนขงที่ ลงและทรงตนัรงอภีกคนหนขงที่ ขขรน
26 พระองคว์ทรงตมีเขาเหมชอนอยผ่างคนชนวนึ่ ตผ่อหนผู้าตผ่อตาคนอชนึ่น 27 เพราะวผ่าเขาทนนั้งหลาย
หนนกลนบเสมียจากการตดิดตามพระองคว์ และไมผ่นนบถชอมรรคาของพระองคว์แตผ่อยผ่างใดเลย 28 เหตบนมีนั้
เขาจนงกระทกาใหผู้เสมียงรผู้องของคนยากจนมาถนงพระองคว์ และพระองคว์ทรงฟนงเสมียงรผู้องของผอผู้รนบ
ความทบกขว์ใจ เอลภีฮถูกลตทำวคททำเตสือนของตนตตอไปเกภีที่ยวกนับกทำรพธิพทำกษทำทภีที่จะเกธิดแกตเหลตทำคนชนัวที่
พระเจข้ทำจะทรงทททำลทำยพวกเขทำเพรทำะวตทำพวกเขทำไดข้หนันไปเสภียจทำกพระองครและไดข้ปฏธิบนัตธิอยตทำง
ททำรรุณตตอคนจนและคนทรุกขรยทำก ฝตทำยหลนังรข้องขอควทำมบรรเททำตตอพระเจข้ทำและพระเจข้ทำจะทรง
กระทททำกทำรพธิพทำกษทำตตอบรรดทำผถูข้ทภีที่บภีบบนังคนับพวกเขทำ
29 เมชนึ่อพระองคว์ทรงประทานความสงบใหผู้ ใครจะสรผู้างความยบผ่งยากไดผู้ เมชนึ่อพระองคว์ทรง
ซผ่อนพระพนกตรว์ของพระองคว์ ใครจะเหป็นพระองคว์ไดผู้ ไมผ่วผ่าจะทกาแกผ่ประชาชาตดิหรชอแกผ่บบคคลกป็
เหมชอนกนน 30 เพชนึ่อวผ่าคนหนผู้าซชอนึ่ ใจคดจะไมผ่ไดผู้ครอบครอง และเขาจะไมผ่วางกนบดนกประชาชน เอ
ลภีฮโถู ตข้แยข้งตตอไปวตทำเมสืที่อพระเจข้ทำทรงกระทททำกธิจ ใครจะขนัดขวทำงมนันไดข้ นภีที่เปป็นควทำมจรธิงไมตวทำต มนันเปป็น
ประชทำชทำตธิหนขที่งหรสือคนๆหนขที่ง พระเจข้ทำจะไมตทรงอนรุญทำตใหข้พวกคนหนข้ทำซสืที่อใจคดครอบครอง
เพสือที่ ทภีที่วทำต ประชทำชนธรรมดทำจะถถูกทททำใหข้ตธิดกนับ ประเดป็นสททำคนัญของเอลภีฮถูกคป็ สือวตทำ พระเจข้ทำทรง
ยรุตธิธรรมและเหลตทำคนชนัวที่ จะถถูกพธิพทำกษทำ โยบจขงคธิดผธิดในกทำรอข้ทำงวตทำพระเจข้ทำทรงอยรุตธิธรรม (ตทำม
ควทำมคธิดของเอลภีฮถู)

โยบ 34:31-37

เอลภีฮจถู ขงใหข้คททำแนะนททำแบบบอกเปป็นนนัยแกตโยบ เพราะเปป็นสดิงนึ่ เหมาะ

สมทมีนึ่จะรผู้องทอลพระเจผู้าวผ่า `ขผู้าพระองคว์ไดผู้รนบการตมีสอนแลผู้ว ขผู้าพระองคว์จะไมผ่ทกาผดิดตผ่อไปอมีก
32 ขอทรงโปรดสอนขผู้าพระองคว์ถนงสดินึ่งทมีนึ่ขผู้าพระองคว์มองไมผ่เหป็น ถผู้าขผู้าพระองคว์กระทกาความชนนึ่วชผู้า
ขผู้าพระองคว์จะไมผ่กระทกาอมีก' ประเดป็นของเอลภีฮถูกคป็ สือวตทำ มนันจะเปป็นกทำรเหมทำะสมทภีที่คนๆหนขงที่ จะ
ยอมรนับตตอพระเจข้ทำวตทำเขทำไดข้เจอกทำรตภีสอนเพรทำะควทำมบทำปของตนและเขทำจะไมตดททำเนธินในควทำม
บทำปนนัรนอภีกตตอไป มนันจะเปป็นกทำรดภีทภีที่คนๆหนขที่งจะขอพระเจข้ทำใหข้ทรงสอนเขทำวตทำเขทำผธิดตรงไหนและ
จทำกนนัรนกป็สนัญญทำวตทำจะไมตทททำผธิดในเรสือที่ งนนัรนอภีกตตอไป คททำแนะนททำนภีรเหป็นไดข้ชนัดวตทำมภีไวข้สททำหรนับโยบ ตทำม
ทภีที่เอลภีฮคถู ธิด โยบควรกลนับใจใหมตแบบนนัรน
33 การตอบสนองของพระองคว์จะตผู้องเปป็นอยผ่างทมีนึ่ทผ่านตผู้องการหรชอ ทผ่านจนงไมผ่รนบ ทผ่าน
เองตผู้องเลชอก และไมผ่ใชผ่ขผู้าพเจผู้า เหตบฉะนนนั้นทผ่านมมีความคดิดเหป็นอยผ่างไร กป็พอดไปเถดิด เอลภีฮถูเตสือนโย
บอภีกวตทำพระเจข้ทำทรงตอบสนองเปป็นกทำรพธิพทำกษทำไดข้ไมตวทำต โยบกลนับใจหรสือไมตกตป็ ทำม เขทำจขงขอใหข้
โยบพถูดหทำกโยบทรทำบเปป็นอสืที่น
34 จงใหผู้คนทมีนึ่เขผู้าใจพอดกนบขผู้าพเจผู้า และใหผู้คนฉลาดฟนงขผู้าพเจผู้า 35 โยบพอดอยผ่างไมผ่มมีความ
รอผู้ ถผู้อยคกาของเขาปราศจากสตดิปนญญา ดข้วยคททำพถูดมทำกมทำยอนันเปป็นลนักษณะเฉพทำะตนัวของเขทำ เอลภีฮถูก
ลตทำวหทำโยบวตทำไดข้พถูดอยตทำงโงตเขลทำและวตทำเขทำเปป็นคนทภีที่ไมตมภีปญ
นั ญทำ
36 ขผู้าพเจผู้าปรารถนาใหผู้โยบถอกทดลองตผ่อไปถนงทมีนึ่สบด เพราะวผ่าเขาตอบเหมชอนอยผ่างคนชนวนึ่
สรุดทข้ทำยเอลภีฮถูกเป็ ขข้ทำสถูตประเดป็นของตน เขทำรข้องขอใหข้โยบถถูกพธิจทำรณทำคดภีเพรทำะควทำมคธิดทภีที่ชนัวที่ รข้ทำยของ
เขทำ (ตทำมทภีที่เอลภีฮคถู ธิดเอง) ทภีที่วทำต พระเจข้ทำทรงอยรุตธิธรรม
37 เพราะเขาเพดินึ่มการกบฏเขผู้ากนบบาปของเขา เขาตบมชอเยผู้ยอยอผ่ทผ่ามกลางเรา และทวมี
ถผู้อยคกาของเขากลผ่าวรผู้ายพระเจผู้า" โยบไมตเพภียงมภีควทำมผธิดในเรสืที่องทรรศนะทภีที่ผธิดๆเกภีที่ยวกนับพระเจข้ทำ
เทตทำนนัรน (ตทำมทภีที่เอลภีฮคถู ธิด) แตตเขทำยนังเปป็นคนมนักกบฏในทรรศนะนนัรนดข้วย เอลภีฮถูอทำข้ งวตทำโยบชอบตบมสือ
ของตนเพสือที่ เปป็นกทำรแสดงออกถขงกทำรกบฏของตนตตอพระเจข้ทำ
*****

ภนำพรวมของโยบ 35: คสาเทศนาสนันึ่งสอนแบบควิดเองเออเองของเอลทฮถูททนึ่กลมาวแกมโยบดสา
เนวินตมอไป เขากลมาวถนงทมาททของโยบ (ตามททนึ่เขาควิดเอง) ในขผู้อ 1-8 เขาถามวมาทสาไมคนเหลมานนัขึ้นททนึ่
รผู้องไหผู้ออกมาภายใตผู้ความทสุกขร์ยากถนงไมมมทใครสนใจในขผู้อ 9-13 จากนนัขึ้นเอลทฮกถู ป็ตสาหนวิความไมม
อดทนของโยบในขผู้อ 14-16
โยบ 35:1-8

เอลมีฮอพอดตผ่อไปวผ่า 2 "ทผ่านคดิดวผ่า นมีนึ่ยตบ ดิธรรมหรชอ ทผ่านพอดหรชอวผ่า

`ความชอบธรรมของขผู้าพเจผู้ายดินึ่งกวผ่าของพระเจผู้า' เอลภีฮถูกลตทำวหทำวตทำโยบคธิดวตทำตนัวเองชอบธรรม
มทำกกวตทำพระเจข้ทำ
3 ทมีนึ่ทผ่านถามวผ่า `ขผู้าพเจผู้าจะไดผู้ประโยชนว์อะไร' และ `ขผู้าพเจผู้าจะไดผู้ประโยชนว์อะไรถผู้า
ขผู้าพเจผู้าไดผู้รนบการชการะจากบาปของขผู้าพเจผู้า' เอลภีฮถูคธิดเองหรสือบอกเปป็นนนัยอยตทำงชนัดเจนวตทำโยบไดข้
กลตทำวคททำพถูดทภีที่นตทำเกลภียดเชตนนนัรน เอลภีฮถูเองเกสือบทททำบทำปแลข้วตอนนภีรในกทำรยสืนที่ คททำกลตทำวอข้ทำงตตทำงๆปรนัก
ปรททำโยบซขที่งไมตมมภี ถูลเลย
เอลภีฮถูกลตทำวตตอไปวตทำ 4 ขผู้าพเจผู้าจะตอบทผ่านกนบมดิตรสหายของทผ่านดผู้วย 5 จงมองดอทผู้องฟผู้า
เถดิด ดอเมฆซนนึ่งอยอผ่สอ งกวผ่าทผ่าน 6 ถผู้าทผ่านทกาบาป ทผ่านจะไดผู้อะไรทมีนึ่กระทบกระเทชอนพระองคว์ ถผู้าการ
ละเมดิดของทผ่านทวมีขนนั้น ทผ่านทกาอะไรแกผ่พระองคว์ เอลภีฮถูบอกโยบและเพสืที่อนๆใหข้มองไปยนังฟข้ทำ
สวรรคร เมสืที่อชทำยเหลตทำนภีรไดข้ทททำบทำป มนันกป็เปป็นกทำรทททำบทำปตตอพระเจข้ทำ
เอลภีฮถูถทำมวตทำ 7 ถผู้าทผ่านเปป็นคนชอบธรรม ทผ่านถวายอะไรแกผ่พระองคว์ หรชอพระองคว์ทรง
รนบอะไรจากมชอของทผ่าน ควทำมชอบธรรมใดกป็ตทำมทภีที่เรทำอทำจกลตทำวอข้ทำงยตอมไมตเปป็นประโยชนรอนันใด
แกตพระเจข้ทำเลย และคนเรทำจะใหข้อะไรแกตพระเจข้ทำไดข้ 8 ความชนนึ่วของทผ่านกป็เปป็นอนนตรายแกผ่คนอยผ่าง
ทผ่าน และความชอบธรรมของทผ่านกป็เปป็นประโยชนว์แกผ่บบตรมนบษยว์ ควทำมบทำปในสต วนของเรทำอทำจ
ทททำรข้ทำยมนรุษยร แตตไมตใชตพระเจข้ทำ ในแบบเดภียวกนัน ควทำมชอบธรรมในสต วนของเรทำอทำจเปป็น
ประโยชนรตตอผถูข้อนสืที่ แตตไมตใชตพระเจข้ทำ เอลภีฮจถู ขงกลตทำวคททำเทศนทำสนังที่ สอนของตนทภีที่คตอนขข้ทำงโอหนังตตอไป
เกภีที่ยวกนับศทำสนศทำสตรร

โยบ 35:9-13

เหตบดผู้วยการถอกบมีบบนงคนบเปป็นอนนมาก กป็ทกาใหผู้ผผู้ทอ มีนึ่ถอกบมีบบนงคนบนนนนั้

รผู้องทบกขว์ เขารผู้องขอความชผ่วยเหลชอเนชนึ่องดผู้วยแขนของผอผู้ทรงอกานาจ เอลภีฮถูสรข้ทำงทฤษฎภีเกภีที่ยวกนับ
กทำรทภีที่เหลตทำคนชนัวที่ ทททำใหข้ผถูข้อสืที่นรข้องทถูลตตอพระเจข้ทำ
10 แตผ่ไมผ่มมีสนกคนพอดวผ่า `พระเจผู้าผอผู้ทรงสรผู้างขผู้าพเจผู้า ผอผู้ทรงประทานเพลงในเวลากลางคชน
ทรงอยอผ่ทมีนึ่ไหน พวกคนชนัวที่ (และหมทำยควทำมโดยนนัยถขงโยบดข้วย) ไมตเคยรข้องขอตตอพระเจข้ทำผถูข้
ประททำนบทเพลงตตทำงๆแกตมนรุษยชทำตธิ 11 ผอผู้ทรงสอนเรามากกวผ่าสอนสนตวว์แหผ่งแผผ่นดดินโลก และ
ทรงกระทกาใหผู้เราฉลาดกวผ่านกในฟผู้าอากาศ' พระเจข้ทำทรงเปป็นผถูข้สอนเรทำมทำกกวตทำสธิที่งทรงสรข้ทำงใดๆ
12 เขารผู้องทบกขว์ ณ ทมีนึ่นนนึ่น แตผ่ไมผ่มมีผผู้ใอ ดตอบเขา เหตบความเยผ่อหยดินึ่งของคนชนนึ่ว เมสืที่อคนเยตอ
หยธิงที่ และคนชนัวที่ (นนันที่ คสือ โยบ) รข้องขอควทำมชตวยเหลสือจรธิงๆ ไมตมภีใครตอบ เอลภีฮจถู ขงสรรุปวตทำ 13 แนผ่
ละ พระเจผู้ามดิไดผู้ฟนงสดินึ่งไรผู้สาระ และองคว์ผผู้ทอ รงมหดิทธดิฤทธดิธิ์กป็มดิไดผู้ทรงนนบถชอเสมียงนนนนั้ ควทำมหมทำย
โดยนนัยของเอลภีฮกถู คป็ สือวตทำโยบเปป็นคนเยตอหยธิงที่ เขทำจขงเปป็นคนชนัวที่ ดข้วย ดข้วยเหตรุนร ภีเองพระเจข้ทำจขงจะไมต
ทรงนนับถสือเขทำและไมตทรงสดนับฟนังเขทำดข้วย
โยบ 35:14-16

ถนงแมผู้ทผ่านวผ่า ทผ่านจะไมผ่เหป็นพระองคว์ แตผ่คดมีนนนั้นกป็อยอตผ่ ผ่อพระพนกตรว์

พระองคว์ ฉะนนนนั้ ทผ่านจงวางใจในพระองคว์อยอผ่ แมข้โยบอข้ทำงวตทำตนหทำพระเจข้ทำไมตพบในควทำมทรุกขร
ลททำบทำกตตทำงๆของตน พระเจข้ทำกป็ทรงยรุตธิธรรม เอลภีฮจถู ขงบอกโยบใหข้วทำงใจพระเจข้ทำ
15 บนดนมีนั้ เพราะไมผ่เปป็นเชผ่นนนนนั้ พระพดิโรธของพระองคว์ไดผู้ลงโทษ แตผ่พระองคว์มดิไดผู้สน
พระทนยการละเมดิดเสมียมากมาย เอลภีฮถูอข้ทำงวตทำเพรทำะโยบมธิไดข้วทำงใจในพระเจข้ทำ พระเจข้ทำจขงทรง
เยภียที่ มเยภียนเขทำในกทำรพธิพทำกษทำแลข้ว แมข้ไมตถขงขภีดสรุดอยตทำงทภีที่มนนั จะเปป็นไดข้กตป็ ทำม
16 เพราะฉะนนนนั้ โยบจนงอผู้าปากพอดคกาลมๆแลผู้งๆ และทวมีคกาพอดโดยปราศจากความรอผู้ " ตทำมทภีที่
เอลภีฮคถู ธิด คททำกลตทำวอข้ทำงตตทำงๆของโยบเรสือที่ งควทำมสนัตยรสรุจรธิตนนัรนวตทำงเปลตทำ ยธิงที่ กวตทำนนัรนเอลภีฮยถู นังมภีหนข้ทำ
มทำกลตทำวหทำโยบอภีกวตทำทวภีคททำพถูดโดยปรทำศจทำกควทำมรถูข้ นนันที่ กป็เหมสือนกนับหมข้อเรภียกกทำตข้มนทรทำวตทำดททำ
*****

ภนำพรวมของโยบ 36: เอลทฮถูกลมาวคสาเทศนาสนันึ่งสอนอนันโอหนังของตนแกมโยบตมอไป ในคสา
เทศนาสนันึ่งสอนนทเขึ้ อลทฮถูควิดเองวมาพถูดแทนพระเจผู้าในขผู้อ 1-4 จากนนัขึ้นเขากป็เทศนาสนันึ่งสอนโยบเรสืนึ่องววิธท
การตมางๆททนึ่พระเจผู้าทรงใชผู้จนัดการกนับมนสุษยร์ในขผู้อ 5-14 จากนนัขึ้นเอลทฮถูกป็ใหผู้คสาแนะนสาแกมโยบในขผู้อ
15-23 สสุดทผู้ายเขาอนัศจรรยร์ใจกนับพระราชกวิจตมางๆแหมงการทรงสรผู้างในขผู้อ 24-33
โยบ 36:1-4

และเอลมีฮอพอดตผ่อไปดผู้วยวผ่า 2 "ขอทนอยอกผ่ นบขผู้าพเจผู้าสนกหนผ่อย และ

ขผู้าพเจผู้าจะสกาแดงแกผ่ทผ่าน เพราะขผู้าพเจผู้ามมีบางสดินึ่งทมีนึ่จะพอดแทนพระเจผู้าอมีก ควทำมบนังอทำจของเอลภีฮถู
ยธิงที่ ปรทำกฏชนัดมทำกขขรนเมสือที่ เขทำประกทำศวตทำเขทำจะพถูดแทนพระเจข้ทำ ดนังนนัรนเขทำจขงกลตทำวอข้ทำงวตทำ 3 ขผู้าพเจผู้า
จะเอาความรอผู้มาจากทมีนึ่ไกล และถวายความชอบธรรมแกผ่ผ ผู้ทอ รงสรผู้างขผู้าพเจผู้า 4 เพราะทมีนึ่จรดิงถผู้อยคกา
ของขผู้าพเจผู้ามดิใชผ่เทป็จ พระองคว์ผทผู้อ รงความรอผู้รอบคอบสถดิตกนบทผ่าน ดข้วยถข้อยคททำมทำกมทำยเหลสือเกธิน
เอลภีฮถูอข้ทำงวตทำควทำมรถูขข้ องเขทำมทำจทำกพระเจข้ทำ (นนันที่ คสือ จทำกทภีที่ไกล) ดนังนนัรนเขทำอข้ทำงวตทำทรุกสธิที่งทภีที่เขทำกลตทำวจะ
ไมตเปป็นควทำมเทป็จ วลภีหลนังนภีรดถูเหมสือนจะเสนอแนะวตทำเอลภีฮถูอข้ทำงวตทำเปป็นผถูข้สมบถูรณรแบบในควทำมรถูข้และ
กททำลนังจะถตทำยทอดบทำงสต วนของควทำมรถูนข้ ร นันใหข้แกตโยบ กทำรคธิดเองเออเองของเขทำปรทำกฏชนัดเจน และ
พระเจข้ทำทรงมภีอะไรจะกลตทำวเกภีที่ยวกนับเรสืที่องนภีรในโยบ 38:2
โยบ 36:5-14

จทำกนนัรนเอลภีฮเถู ทศนทำสนังที่ สอนโยบตตอไปเกภีที่ยวกนับพระลนักษณะของ

พระเจข้ทำและวธิธภีทภีที่พระองครทรงกระทททำกธิจ ดอเถดิด พระเจผู้าทรงอานบภาพ และมดิไดผู้ทรงเหยมียดหยามผอผู้
ใดเลย พระองคว์ทรงอานบภาพในเรชนึ่องกกาลนงและสตดิปนญญา 6 พระองคว์มดิไดผู้สงวนชมีวตดิ คนชนวนึ่ แตผ่
ทรงประทานความยบตดิธรรมแกผ่คนยากจน 7 พระองคว์มดิไดผู้ทรงหนนพระเนตรของพระองคว์จากคน
ชอบธรรม แตผ่กนบบรรดากษนตรดิยบว์ นพระทมีนึ่นนนึ่ง พระองคว์ทรงตนนั้งเขาไวผู้เปป็นนดิตยว์ และเขากป็อยอใผ่ นทมีนึ่สอ ง
คททำเทศนทำของเอลภีฮถูจรธิงๆแลข้วกป็ถถูกตข้อง อยตทำงไรกป็ตทำม เมสืที่อพธิจทำรณทำผถูข้นททำสทำรคนนภีรแลข้ว มนันกป็เจสือไป
ดข้วยควทำมหนข้ทำซสืที่อใจคด
เขทำกลตทำวตตอไปวตทำ 8 และถผู้าเขาถอกจกาดผู้วยพนนธนาการ และตดิดอยอใผ่ นบผ่วงแหผ่งความทบกขว์ใจ
9 พระองคว์กป็ทรงสกาแดงกดิจกรรมของเขาทนนั้งหลายแกผ่เขา และการละเมดิดของเขาวผ่าเขาไดผู้กระทกา
มากเกดินไป 10 พระองคว์ทรงเบดิกหอของเขาใหผู้ฟนงคกาเตชอนสอน และทรงบนญชาใหผู้เขากลนบจากความ

ชนวนึ่ ชผู้าของเขา 11 ถผู้าเขาทนนั้งหลายเชชนึ่อฟนง และปรนนดิบนตดิพระองคว์ เขาจะอยอคผ่ รบอายบของเขาดผู้วย
ความเจรดิญรบผ่งเรชอง และอยอคผ่ รบปมีของเขาดผู้วยความสบ ขใจ 12 แตผ่ถผู้าเขาทนนั้งหลายไมผ่เชชนึ่อฟนง เขาทนนั้ง
หลายจะพดินาศดผู้วยดาบ และตายโดยปราศจากความรอผู้ เอลภีฮถูเทศนทำคททำเทศนทำของตนเกภีที่ยวกนับวธิธภีทภีที่
พระเจข้ทำทรงกระทททำกธิจ อภีกครนัรงทภีที่จรธิงๆแลข้วมนันกป็ถถูกตข้อง
13 คนหนผู้าซชนึ่อใจคดกป็สะสมพระพดิโรธ เมชนึ่อพระองคว์ทรงมนดเขา เขาไมผ่รผู้องใหผู้ชวผ่ ย 14 เขา
ตายเมชนึ่อยนงหนบผ่มอยอผ่ และชมีวดิตของเขาอยอผ่ทผ่ามกลางพวกกะเทย อทำจเปป็นไดข้วทำต เอลภีฮถูกทำท ลนังบอกเปป็นนนัย
วตทำโยบเปป็นหนขงที่ ในคนหนข้ทำซสืที่อใจคดเหลตทำนนัรนทภีที่เขทำพถูดถขง
โยบ 36:15-23

ครทำวนภีรเอลภีฮปถู ระยรุกตรใชข้คททำเทศนทำแบบยกตนัวของตนกนับโยบ

พระองคว์ทรงชผ่วยคนยากจนใหผู้พนผู้ ดผู้วยความทบกขว์ใจของเขา และทรงใหผู้ความลกาเคป็ญเบดิกหอของ
เขา 16 เออ พระองคว์ทรงชวนทผ่านใหผู้ออกมาจากความคนบใจ มายนงทมีนึ่กวผู้างทมีนึ่ไมผ่มมีการบมีบ และสดินึ่งทมีนึ่
วางไวผู้ในสการนบของทผ่านกป็มมีแตผ่สดินึ่งอผู้วนพมี 17 แตผ่ทผ่านกป็สมกนบการพดิพากษาคนชนวนึ่ การพดิพากษาและ
ความเทมีนึ่ยงธรรมมาทนนจนบทผ่าน ประเดป็นของเอลภีฮถูกคป็ อสื วตทำพระเจข้ทำทรงชตวยคนยทำกจนและคนทภีที่ถถูก
บภีบบนังคนับใหข้รอดพข้นจรธิงๆ แตตในกรณภีของโยบ เขทำกททำลนังทนทรุกขรกทำรพธิพทำกษทำของพระเจข้ทำ
18 เหตบดผู้วยพระพดิโรธ จงระวนงเถดิด เกรงวผ่าพระองคว์จะเอาทผ่านไปเสมียดผู้วยการลงโทษ แลผู้ว
แมผู้การไถผ่อนน ยดินึ่งใหญผ่กป็ไมผ่สามารถชผ่วยทผ่านใหผู้พนผู้ ไดผู้ 19 พระองคว์จะสนพระทนยในทรนพยว์สมบนตดิ
ของทผ่าน หรชอทองคกา หรชอเรมีนึ่ยวแรงทนนั้งสดินั้นหรชอ เปลผ่าเลย เอลภีฮถูเทศนทำสนังที่ สอนโยบวตทำเพรทำะมภีสที่ ธิงทภีที่
เรภียกวตทำพระพธิโรธของพระเจข้ทำ ดนังนนัรนจงระวนังเกลสือกวตทำมนันจะตกลงบนทตทำนมทำกกวตทำเดธิม พระเจข้ทำ
ไมตทรงสนพระทนัยในควทำมมนังที่ คนังที่ กตอนหนข้ทำนนัรนของทตทำนนะ โยบ – เอลภีฮถูกลตทำว
20 อยผ่าอาลนยถนงกลางคชน เมชนึ่อชนชาตดิทนนั้งหลายถอกตนดขาดในทมีนึ่ของเขา 21 ระวนงใหผู้ดมี อยผ่า
หนนไปหาความชนวนึ่ ชผู้า เพราะทผ่านเลชอกสดินึ่งนมีนั้มากกวผ่าเลชอกความทบกขว์ใจ เอลภีฮถูเทศนทำสนังที่ สอนโยบตตอ
ไปโดยบอกวตทำ: อยตทำหวนังเวลทำนนัรนทภีที่ใครสนักคนจะชตวยทตทำนใหข้พข้นในยทำมกลทำงคสืน ยธิงที่ กวตทำนนัรนอยตทำคธิด
ตตอไปทภีจที่ ะดททำเนธินตตอไปในควทำมบทำปของทตทำน นนันที่ เปป็นเหตรุทภีที่วทำต ทททำไมทตทำนถขงกททำลนังถถูกพธิพทำกษทำ

22 ดอเถดิด พระเจผู้าทรงสกาแดงความยดินึ่งใหญผ่ดผู้วยฤทธานบภาพของพระองคว์ ผอใผู้ ดเปป็นผอผู้สงนนึ่
สอนเหมชอนอยผ่างพระองคว์เลผ่า 23 ผอใผู้ ดเปป็นผอบผู้ งการมรรคาของพระองคว์ หรชอผอใผู้ ดจะพอดไดผู้วผ่า
`พระองคว์ทรงกระทกาความชนนึ่วชผู้าแลผู้ว' เอลภีฮถูเสรธิมกทำรตกแตตงแบบหนข้ทำซสืที่อใจคดเขข้ทำกนับคททำเทศนทำ
ของตน เขทำพถูดถขงพระเจข้ทำอภีกครนัรง: ฤทธธิธเดช ควทำมรถูแข้ ละควทำมบรธิสรุทธธิธของพระองคร
โยบ 36:24-33

ในเนสืรอหทำสต วนสรุดทข้ทำยของบทนภีร เอลภีฮถูเทศนทำสนังที่ สอนโยบตตอไป

เกภีที่ยวกนับพระรทำชกธิจตตทำงๆของพระเจข้ทำ จงระลนกถนงทมีนึ่จะยกยผ่องพระราชกดิจของพระองคว์ ซนนึ่งมนบษยว์
ไดผู้เหป็นนนนั้น 25 มนบษยว์ทนนั้งปวงเพผ่งดอสดินึ่งนนนั้นอยอผ่แลผู้ว มนบษยว์เหป็นสดิงนึ่ นนนั้นไดผู้แตผ่ไกล 26 ดอเถดิด พระเจผู้านนนั้น
ใหญผ่ยงดินึ่ และเรากป็หาหยนนึ่งรอผู้ถงน พระองคว์ไมผ่ อายบของพระองคว์เปป็นสดิงนึ่ ทมีนึ่คผู้นหากนนไมผ่ไดผู้ เอลภีฮถู
คะยนัรนคะยอโยบใหข้ระลขกทภีที่จะยอพระเกภียรตธิพระเจข้ทำและควทำมยธิงที่ ใหญตของพระองคร
27 เพราะพระองคว์ทรงดนงหยดนกนั้าขนนนั้ ไป ซนนึ่งตกลงเปป็นฝนจากไอนกนั้าของพระองคว์ 28 ซนนึ่ง
เมฆกป็เทลงมา และหยดลงทมีนึ่มนบษยว์อยผ่างอบดม 29 เออ มมีคนใดเขผู้าใจการแผผ่ของเมฆหรชอ และการ
คะนองแหผ่งพลนบพลาของพระองคว์หรชอ 30 ดอเถดิด พระองคว์ทรงกระจายฟผู้าแลบออกไปรอบ
พระองคว์และคลบมกผู้นของทะเล 31 เพราะพระองคว์ทรงพดิพากษาชนชาตดิทนนั้งหลายดผู้วยสดินึ่งนมีนั้
พระองคว์ประทานอาหารอยผ่างอบดมสมบอรณว์ เอลภีฮถูเลตทำตตอไปถขงพระรทำชกธิจตตทำงๆอนันนตทำมหนัศจรรยร
ของพระเจข้ทำในฟข้ทำสวรรครชรนันบรรยทำกทำศ
เขทำปธิดทข้ทำยบทนภีรดข้วยกทำรกลตทำวเรสืที่องเดธิมเพธิมที่ เตธิมอภีก 32 พระองคว์ทรงคลบมฟผู้าแลบดผู้วยเมฆ
และทรงบนญชาใหผู้เมฆบนงฟผู้าแลบนนนนั้ 33 เสมียงครชนๆของมนนประกาศเกมีนึ่ยวกนบพระองคว์ และฝองสนตวว์
กป็ประกาศเกมีนึ่ยวกนบพายบซนนึ่งจะมาถนง"
ประเดป็นทภีที่สททำคนัญกวตทำของเอลภีฮทถู ภีที่กลตทำวแกตโยบกป็คสือวตทำพระเจข้ทำทรงยธิงที่ ใหญต ทตทำนไดข้ทททำบทำป
แลข้ว ดนังนนัรน จงเกรงกลนัวฤทธทำนรุภทำพอนันใหญตยธิงที่ ของพระเจข้ทำ
*****

ภนำพรวมของโยบ 37: ในบทสสุดทผู้ายนทขขึ้ องคสาเทศนาของเอลทฮถูททนึ่ตมอวมาโยบ เขากลมาวถนง
ฤทธวิธเดชของพระเจผู้าเพวิมนึ่ เตวิมในขผู้อ 1-13 โยบถถูกสนันึ่งใหผู้อธวิบายกวิจตมางๆของธรรมชาตวิในขผู้อ 14-20
สสุดทผู้ายพระเจผู้าทรงยวิงนึ่ ใหญมและพระองคร์จนงตผู้องเปป็นททนึ่เกรงกลนัวในขผู้อ 21-24
โยบ 37:1-13

เอลภีฮถูเทศนทำสนังที่ สอนโยบตตอไปเกภีที่ยวกนับฤทธธิธเดชของพระเจข้ทำ "เรชนึ่อง

นมีกนั้ ระทกาใหผู้หนวใจของขผู้าพเจผู้าสนนึ่นรนว สะทกสะทผู้านขวนญหนมีดมีฝผ่อ 2 จงตนนั้งใจฟนงเสมียงกนมปนาทของ
พระองคว์ และเสมียงกระหนนึ่มทมีนึ่ออกมาจากพระโอษฐว์ของพระองคว์ 3 พระองคว์ทรงปลผ่อยใหผู้ไปทนนึ่วใตผู้
ฟผู้าทนนั้งสดินั้น และฟผู้าแลบของพระองคว์ไปถนงสบ ดปลายแผผ่นดดินโลก 4 พระสบ รเสมียงของพระองคว์คราง
กระหนนึ่มตามไป พระองคว์ทรงแผดพระสบ รเสมียงอนนโอฬารนกของพระองคว์ พระองคว์มดิไดผู้ทรงหนผ่วง
เหนมีนึ่ยวฟผู้าแลบ เมชนึ่อไดผู้ยดินพระสบ รเสมียงของพระองคว์ 5 พระเจผู้าทรงสกาแดงกนมปนาทอยผ่าง
ประหลาดดผู้วยพระสบ รเสมียงของพระองคว์ พระองคว์ทรงกระทกาการใหญผ่โตซนนึ่งเราเขผู้าใจไมผ่ไดผู้ เอลภีฮถู
พถูดถขงฤทธธิธเดชแหตงพระสรุรเสภียงของพระเจข้ทำดนังทภีที่เหป็นไดข้ในฟข้ทำผตทำ
6 เพราะพระองคว์ตรนสกนบหดิมะวผ่า `ตกลงบนแผผ่นดดินซมี' และในทกานองเดมียวกนนกป็ตรนสกนบ
ฝน และกนบหผ่าฝนอนนหนนกแหผ่งกกาลนงของพระองคว์ 7 พระองคว์ทรงมนดมชอของมนบษยว์ทบกคน เพชนึ่อทบก
คนจะรอผู้จนกพระราชกดิจของพระองคว์ 8 แลผู้วสนตวว์ปผ่าจนงเขผู้าไปสอผ่รนงของมนน และพนกอยอใผ่ นถกนั้าของมนน 9
ลมหมบนออกมาจากหผู้องทดิศใตผู้ และความหนาวมาจากลมเหนชอ 10 พระเจผู้าประทานนกนั้าคผู้างแขป็ง
ดผู้วยลมหายใจของพระองคว์ และนกนั้ากวผู้างใหญผ่กป็แขป็งตนว เอลภีฮยถู กภทำพประกอบตตอไปถขงฤทธทำนรุ
ภทำพของพระเจข้ทำในควทำมสทำมทำรถของพระองครทจภีที่ ะสต งหธิมะ อทำกทำศหนทำว พทำยรุหรสือควทำมแหข้งแลข้ง
มทำไดข้
11 เชผ่นเดมียวกนนพระองคว์ทรงบรรทบกความชบผ่มชชนั้นไวผู้ทมีนึ่เมฆทนบ พระองคว์ทรงกระจายเมฆ
แหผ่งฟผู้าแลบออกไป 12 มนนหนนไปๆตามการนกาของพระองคว์ เพชนึ่อใหผู้มนนทกาตามทมีนึ่พระองคว์ทรง
บนญชามนนไวผู้เหนชอผดิวพดิภพโลกนมีนั้ 13 ไมผ่วผ่าจะเปป็นเพชนึ่อการตมีสอน หรชอเพชนึ่อแผผ่นดดินของพระองคว์
หรชอเพชนึ่อความเมตตา พระองคว์ทรงกระทกาใหผู้สดินึ่งเหลผ่านมีนั้เกดิดขนนั้น ฤทธทำนรุภทำพของพระเจข้ทำปรทำกฏ
ชนัดเจนในคททำบนัญชทำของพระองครทภีที่มตภี ตอดธินฟข้ทำอทำกทำศ พระเจข้ทำทรงสทำมทำรถใชข้ดธินฟข้ทำอทำกทำศเพสืที่อกทำร

ตภีสอนหรสือเพสืที่อเปป็นพระพรกป็ไดข้ ฝนเปป็นไดข้ทรนังสองอยตทำง ประเดป็นสททำคนัญกวตทำของเอลภีฮทถู ภีที่มภีตตอโยบกป็
คสือ เพสืที่อเตสือนควทำมจททำโยบเกภีที่ยวกนับฤทธทำนรุภทำพของพระเจข้ทำ
โยบ 37:14-20

จทำกนนัรนเอลภีฮกถู เป็ รธิที่มไตตสวนโยบเกภีที่ยวกนับกทำรกระทททำกธิจตตทำงๆของ

พระเจข้ทำ โอ ทผ่านโยบเจผู้าขผู้า ขอฟนงขผู้อนมีนั้ จงนดินึ่งพดิจารณาการกระทกาอนนมหนศจรรยว์ของพระเจผู้า
15 ทผ่านทราบหรชอวผ่าพระเจผู้าทรงกกาชนบมนนอยผ่างไร และกระทกาใหผู้ฟผู้าแลบแหผ่งเมฆของพระองคว์มมี
แสง 16 ทผ่านทราบถนงการทรงตนวของเมฆหรชอ เปป็นพระราชกดิจอนนประหลาดของพระองคว์ผผู้อ
สมบอรณว์ในความรอผู้ 17 ตนวทผ่าน ผอผู้ทมีนึ่เสชนั้อผผู้าของตนรผู้อนเมชนึ่อแผผ่นดดินโลกอบอผู้าวและชชนั้นเพราะลมทดิศ
ใตผู้ 18 ทผ่านแผผ่ฟผู้าออกไปพรผู้อมกนบพระองคว์ไดผู้หรชอ ใหผู้แขป็งอยผ่างคนนฉผ่องหลอม ดข้วยควทำมหนข้ทำไมต
อทำยแบบเหลสือเชสืที่อ เอลภีฮถูพยทำยทำมตข้อนโยบใหข้เปป็นฝตทำยรนับโดยถทำมวตทำเขทำเขข้ทำใจพระรทำชกธิจตตทำงๆของ
พระเจข้ทำในฟข้ทำสวรรครหรสือไมต เหมสือนกนับอนัยกทำรฝตทำยโจทยรทภีที่ไตตสวนจททำเลย เอลภีฮถูตข้อนโยบใหข้จนมรุม
ดข้วยคททำถทำมตตทำงๆทภีที่เขทำรถูวข้ ทำต โยบตอบไมตไดข้
19 จงสอนเรามาวผ่าเราควรจะทอลพระองคว์อยผ่างไร เพราะความมชดเราจนงรผ่างสกานวนของ
เราไมผ่ไดผู้ 20 จะทอลพระองคว์ไดผู้ไหมวผ่า ขผู้าพเจผู้าอยากจะทอล ถผู้าผอใผู้ ดทอล เขาจะตผู้องถอกกลชนไปหมด
เปป็นแนผ่ เอลภีฮถูไลตตข้อนโยบตตอไป โดยยรุเขทำใหข้บอกคนอสืที่นๆวตทำพวกเขทำควรทถูลตตอพระเจข้ทำอยตทำงไร
โยบ 37:21-24

สรุดทข้ทำยเอลภีฮถูปธิดทข้ทำยคททำเทศนทำแบบหนข้ทำดข้ทำนของตนแกตโยบดข้วยคททำ

เทศนทำหนขที่งเกภีที่ยวกนับควทำมโอตอตทำตระกทำรของพระเจข้ทำ บนดนมีนั้มนบษยว์เพผ่งดอฟผู้าแลบอนนสบ กใสแหผ่งเมฆไมผ่
ไดผู้ เมชนึ่อลมผผ่านไปกวาดใหผู้กระจผ่าง 22 แสงทองสผ่องมาจากทดิศเหนชอ พระเจผู้าทรงฉลองพระองคว์
ดผู้วยความโอผ่อผ่าตระการอยผ่างนผ่าครผู้ามกลนว 23 องคว์ผผู้ทอ รงมหดิทธดิฤทธดิธิ์นนนั้น เราจะคผู้นพบพระองคว์ไมผ่
ไดผู้ พระองคว์ใหญผ่ยดินึ่งในเรชนึ่องฤทธานบภาพ ความยบตดิธรรมและความเทมีนึ่ยงธรรมอนนมากยดินึ่ง พระองคว์
จะไมผ่ทรงฝผ่าฝชน 24 เพราะฉะนนนนั้ มนบษยว์จนงยกาเกรงพระองคว์ พระองคว์ไมผ่ทรงนนบถชอผอผู้ใดทมีนึ่มมีใจ
ประกอบดผู้วยสตดิปนญญา" ดถูเหมสือนประเดป็นของคททำเทศนทำของเอลภีฮถูทมภีที่ ภีตตอโยบกป็คอสื วตทำ พระเจข้ทำ
ทรงควทำมโอตอตทำตระกทำร ดนังนนัรนโยบควรเกรงกลนัวพระองคร สรรุปกป็คอสื พระเจข้ทำไมตทรงเหป็นแกตหนข้ทำ

แมข้แตตคนเหลตทำนนัรนทภีที่ไดข้ชสืที่อวตทำมภีปนัญญทำ ควทำมหมทำยโดยนนัยทภีที่ชนัดเจนกป็คสือวตทำ คททำพถูดนภีรกลตทำวแกตโยบ
โดยตรง
คททำเทศนทำสนังที่ สอนทภีชที่ วนใหข้ทข้อใจของเอลภีฟนัส บธิลดนัด โศฟทำรรและเอลภีฮถูทภีที่กลตทำวแกตโยบจขงจบ
ลงเทตทำนภีร พวกเขทำคธิดเองเออเองวตทำโยบกททำลนังทนทรุกขรทรมทำนเพรทำะควทำมบทำปทภีที่ถถูกปธิดซตอนไวข้ พวก
เขทำคะยนัรนคะยอเขทำใหข้กลนับใจจทำกบทำปนนัรน
*****
ภนำพรวมของโยบ 38: เรวิมนึ่ ตผู้นตรงนทแขึ้ ละในอทกสามบทตมอไป พระเจผู้าทรงเขผู้าแทรกแซง
โดยตรงกมอนเพสืนึ่อแกผู้ตมางใหผู้โยบ จากนนัขึ้นกป็เพสืนึ่อเขผู้าสถูมการสนทนากนับเขา ตอนแรกพระเจผู้าทรง
ตสาหนวิเอลทฮถูและทรงตอบคสาขอของโยบททนึ่อยากพบพระเจผู้า ในบทแรกของสทนึ่บท พระเจผู้าทรงบอก
โยบและเอลทฮถูวมาผถูผู้ใดกนันแนมททนึ่ทรงฤทธวิธทนัขึ้งสวิขึ้น
โยบ 38:1-3

แลผู้วพระเยโฮวาหว์ทรงตอบโยบออกมาจากลมหมบนวผ่า หกบทกตอน

หนข้ทำนนัรนเปป็นกทำรตนักเตสือนวตทำกลตทำวโยบโดยเอลภีฮถู วลภีแรกอทำจแปลไดข้วทำต “จทำกนนัรนพระเยโฮวทำหรทรง
ตอบแทนโยบ” ฯลฯ เอลภีฮแถู ละพรรคพวกไดข้กลตทำวหทำโยบอยตทำงอยรุตธิธรรม พระเจข้ทำทรงลรุกขขรนเพสือที่
แกข้ตตทำงแทนเขทำ คททำทภีที่แปลวตทำ ลมหมบน (เซหร์ออวร์รอวร์) อทำจหมทำยถขงพทำยรุลถูกหนขที่ง เนสืที่องจทำกพทำยรุ
ทอรรนทำโดไมตเปป็นทภีที่รจถูข้ นักในตะวนันออกกลทำง มนันจขงไมตนตทำใชตพทำยรุทอรรนทำโด หรสือลมหมรุนแบบหนขงที่
ซขที่งรรุนแรงนข้อยกวตทำพทำยรุทอรรนทำโดอทำจถถูกหมทำยถขงตรงนภีร ไมตวทำต กรณภีใดพระเจข้ทำกป็ตรนัสจทำกลมพทำยรุ
นนัรน – บทำงทภีดวข้ ยพระสรุรเสภียงทภีที่เหมสือนฟข้ทำผตทำ
พระเจข้ทำจขงตรนัสวตทำ 2 "นมีนึ่ใครหนอทมีนึ่ใหผู้คกาปรนกษามชดมนไปดผู้วยถผู้อยคกาอนนปราศจากความรอผู้
แมข้วทำต คนสต วนใหญตตภีควทำมวตทำพระเจข้ทำตรนัสคททำพถูดนภีรแกตโยบ ในบรธิบทตรงนภีรดถูเหมสือนเหป็นไดข้ชนัดวตทำ
พระเจข้ทำกททำลนังตททำหนธิเอลภีฮถู ฝตทำยหลนังเปป็นผถูข้ทภีที่เทศนทำสนังที่ สอนโยบอยตทำงอยรุตธิธรรมและอยตทำงถสือตนัวมทำ
ตลอดหกบทหลนังนภีร เอลภีฮถูเปป็นผถูข้ทภีที่ไมตรจถูข้ รธิงๆวตทำตนกททำลนังพถูดเรสืที่องอะไรอยถูต อนันทภีที่จรธิง อภีกหลทำยบทถนัด
ไปเปป็นคททำพถูดทภีที่ตรนัสแกตเอลภีฮถูและเพสืที่อนๆของเขทำทภีคที่ ธิดวตทำตนัวเองชอบธรรมและชอบวธิพทำกษรวธิจทำรณร

เอลภีฮแถู ละพรรคพวกเปป็นผถูข้ทภีที่ไมตรจถูข้ รธิงๆวตทำตนกททำลนังพถูดเรสือที่ งอะไรอยถูต พระเจข้ทำจขงทรงลรุกขขรนเพสือที่ ปก
ปข้องโยบผถูข้รนับใชข้ทภีที่นตทำสงสทำรของพระองคร
3 จงคาดเอวไวผู้อยผ่างกนบลอกผอชผู้ ายหนผ่อยซดิ เราจะถามเจผู้า ขอเจผู้าตอบเรา เอลภีฮถูจขงถถูกเรภียกใหข้
ตอบพระเจข้ทำสททำหรนับขข้อสรรุปตตทำงๆทภีที่โงตเขลทำของเขทำ
โยบ 38:4-11

พระเจข้ทำทรงไตตสวนเอลภีฮถูตตอไป (ตตอหนข้ทำโยบ) เพสืที่อทททำใหข้เขทำและ

เพสือที่ นๆทภีคที่ ธิดวตทำตนัวเองชอบธรรมของเขทำถตอมใจ เมชนึ่อเราวางรากฐานของแผผ่นดดินโลกนนนั้น เจผู้าอยอผ่
ทมีนึ่ไหน ถผู้าเจผู้ามมีความเขผู้าใจกป็บอกเรามา พระเจข้ทำทรงเรธิที่มถทำมหลทำยคททำถทำมทภีที่ชร ภีนททำหรสือทภีไที่ มตตข้องกทำร
คททำตอบซขงที่ คททำตอบเหลตทำนนัรนชนัดเจนอยถูแต ลข้ว ประเดป็นของพระเจข้ทำกป็คสือวตทำ มนรุษยรทภีที่ชอบตธิเหลตทำนภีรไมตรถูข้
จรธิงๆวตทำตนกททำลนังพถูดเรสือที่ งอะไรอยถูต กทำรกลตทำวถขงรทำกของแผตนดธินโลกตรงนภีรเปป็นคททำเปรภียบถขงกทำร
ทรงสรข้ทำง คททำตอบของคททำถทำมนภีรและคททำถทำมตตอๆไปโดยพระเจข้ทำกป็ชนัดเจนอยถูแต ลข้ว เอลภีฮถูและพรรค
พวกไมตไดข้อยถูดต ข้วยขณะทภีที่พระเจข้ทำทรงกระทททำพระรทำชกธิจตตทำงๆอนันทรงฤทธธิธของพระองคร
5 ผอใผู้ ดไดผู้กกาหนดขนาดใหผู้โลก แนผ่นอนละ เจผู้าตผู้องรอผู้ซมี หรชอใครขนงเชชอกวนดบนนนนั้น คททำถทำมนภีร
จรธิงๆแลข้วกป็คสือ “ใครรถูมข้ ธิตธิทภีที่แนตชดนั ของสธิที่งทรงสรข้ทำงหรสือใครไดข้สททำรวจมนันอยตทำงถภีที่ถข้วนแลข้ว” คททำตอบ
นนัรนชนัดเจนอยถูแต ลข้ว
6 รากฐานของโลกจมไปอยอผ่บนอะไร หรชอผอใผู้ ดวางศดิลามบมเอกของมนน 7 ในเมชนึ่อดาวรบผ่งแซผ่
ซผู้องสรรเสรดิญ และบรรดาบบตรชายทนนั้งหลายของพระเจผู้าโหผ่รผู้องดผู้วยความชชนึ่นบาน ดข้วยคททำพถูด
เปรภียบเปรยเพธิมที่ เตธิม พระเจข้ทำทรงถทำมวตทำรทำกของแผตนดธินโลกถถูกวทำงอยถูบต นสธิที่งใด โดยรวมถขงศธิลทำ
มรุมเอกของแผตนดธินโลกดข้วย ในโลกตะวนันออกสมนัยโบรทำณ เหป็นไดข้ชนัดวตทำมภีกทำรเฉลธิมฉลองเมสือที่
อทำคทำรหนขที่งทภีที่สททำคนัญถถูกสรข้ทำงขขรน นนันที่ เปป็นภทำพเปรภียบทภีที่ชดนั เจนของดวงดทำวตตทำงๆและบรรดทำบรุตร
ของพระเจข้ทำทภีที่โหตรข้องดข้วยควทำมชสืนที่ บทำน สธิที่งทภีที่อทำจถถูกบอกเปป็นนนัยตรงนภีรกคป็ อสื วตทำพวกทถูตสวรรคร (นนันที่
คสือ บรรดทำบรุตรชทำยของพระเจข้ทำ) ถถูกสรข้ทำงขขรนตอนทภีที่แผตนดธินโลกถถูกสรข้ทำงขขรน สธิที่งทภีพที่ ระเจข้ทำอทำจ
กททำลนังหมทำยถขงมทำกกวตทำกป็คสือ กทำรจนัดวทำงแผตนดธินโลกใหข้เขข้ทำทภีที่ดงนั เดธิมหลนังจทำกนทรทำทตวมโลกซขที่งถถูกบอก
เปป็นนนัยในขข้อตตอๆไป

8 หรชอผอใผู้ ดเอาประตอปดิดทะเลไวผู้ เมชนึ่อมนนระเบดิดออกมาดนงออกมาจากครรภว์ 9 เมชนึ่อเราสรผู้าง
เมฆใหผู้เปป็นเสชอนั้ และความมชดทนบเปป็นผผู้าอผู้อมของมนน 10 แลผู้วกกาหนดเขตใหผู้มนน และวางดาลและ
ประตอ 11 และกลผ่าววผ่า `เจผู้าไปไดผู้ไกลแคผ่นมีนั้แหละ อยผ่าเลยไปอมีก และคลชนนึ่ คะนองของเจผู้าหยบดเพมียง
แคผ่นมีนั้แหละ' ในสต วนของกทำรทรงสรข้ทำงทะเลตตทำงๆ (อทำจเปป็นหลนังจทำกนทรทำทตวมโลกในสมนัยของโน
อทำหร) พระเจข้ทำกป็ตรนัสถทำมวตทำใครสทำมทำรถกททำหนดขอบเขตของทะเลทนัรงหลทำยไดข้เหมสือนพระองคร
(พระเจข้ทำทรงพรรณนทำถขงเมฆหมอกแหตงทข้องทะเลอยตทำงอลนังกทำรดข้วย) เมสือที่ พธิจทำรณทำสธิที่งเหลตทำนภีร
ทนัรงหมดแลข้ว คททำตอบของคททำถทำมเหลตทำนภีรโดยพระเจข้ทำกป็ชนัดเจน เอลภีฮถู เหลตทำสหทำยของเขทำและโยบตตทำง
กป็ไมตไดข้เหป็นและไมตสทำมทำรถทททำสธิที่งทภีพที่ ระเจข้ทำไดข้ทรงกระทททำแลข้ว
โยบ 38:12-24

ในลนักษณะเดภียวกนัน พระเจข้ทำตรนัสถทำมวตทำ เจผู้าไดผู้บนงคนบบนญชาอรบณ

ตนนั้งแตผ่เจผู้าเกดิดมา และเปป็นเหตบใหผู้อรบโณทนยรอผู้จนกทมีนึ่ของมนนหรชอ 13 เพชนึ่อมนนจะจนบปลายแผผ่นดดินโลก
และสลนดคนชนวนึ่ ออกไปเสมียจากโลก 14 โลกกป็เปลมียนึ่ นไปเหมชอนดดินเหนมียวถอกตราประทนบ และทบก
สดิงนึ่ เดผ่นออกมาเหมชอนเสชนั้อผผู้า 15 แสงสวผ่างถอกยนดไวผู้เสมียจากคนชนนึ่วรผู้าย และแขนของเขาทมีนึ่เงชนั้อขนนั้นกป็
ถอกหนกเสมีย พรข้อมกนับสททำนวนโวหทำรตตอไป พระเจข้ทำตรนัสถทำมวตทำเอลภีฮถูและพรรคพวกเคยสรข้ทำง
รรุตงอรรุณหรสือไมต พระองครยงนั ตรนัสถขงตอนทภีดที่ ธินเหนภียวถถูกกดและกลทำยเปป็นตรทำประทนับรทำชกทำรทภีที่
ชนัดเจน พระเจข้ทำทรงเปลภีที่ยนกลทำงคสืนทภีที่ไมตมภีรปถู รต ทำงชนัดเจนใหข้กลทำยเปป็นกลทำงวนันทภีที่ชนัดเจนในแบบ
เดภียวกนัน แสงสวตทำงแหตงกลทำงวนันทททำใหข้คนชนัวที่ ไปซตอนตนัวอยถูใต นควทำมมสืดและเครสืที่องปกปธิดของพวก
เขทำเพสือที่ ทททำควทำมชนัวที่ กป็ถถูกปลดเปลสืรองไปเสภีย ประเดป็นของพระเจข้ทำกป็คสือวตทำเอลภีฮถูและพรรคพวกไมตเคย
ทททำแบบนนัรนเลย
16 เจผู้าเขผู้าไปในตานกนั้าแหผ่งทะเลแลผู้วหรชอ หรชอเดดินเขผู้าไปในซอกมหาสมบทรแลผู้วหรชอ
17 เขาเผยประตอความตายแกผ่เจผู้าแลผู้วหรชอ หรชอเจผู้าไดผู้เหป็นประตอเงามนจจบราชแลผู้วหรชอ 18 เจผู้าหยนนึ่งรอผู้
ความกวผู้างใหญผ่ของแผผ่นดดินโลกหรชอ ถผู้าเจผู้ารอผู้ทนนั้งหมดนมีนั้กป็จงบอกมา พระเจข้ทำทรงถทำมคททำถทำมตตทำงๆ
ทภีที่ทที่มธิ แทงตตอไปซขที่งเหป็นไดข้ชนัดวตทำพวกคนทภีที่วธิจทำรณรโยบไมตสทำมทำรถตอบวตทำใชตไดข้เลย พวกเขทำไมตเคย
เหป็นควทำมลขกของทะเล พวกเขทำไมตเคยสต องดถูในนรก พวกเขทำไมตรมถูข้ ธิตธิทแภีที่ นตชนัดของแผตนดธินโลก
พระเจข้ทำจขงทรงทข้ทำพวกเขทำใหข้บอกขข้อมถูลเหลตทำนนัรนมทำ พวกเขทำตอบไมตไดข้

19 ทางทมีนึ่จะนกาไปสอผ่สกานนกของความสวผ่างอยอผ่ทมีนึ่ไหน และสผ่วนทมีนึ่มชด สถานทมีนึ่นนนนั้ อยอผ่ทมีนึ่ไหน 20
เพชนึ่อเจผู้าจะไดผู้พามนนไปยนงแดนของมนน และเพชนึ่อเจผู้าจะไดผู้เหป็นทางไปบผู้านของมนน 21 เจผู้าคงรอผู้เพราะ
เจผู้าเกดิดมาแลผู้วอายบของเจผู้ากป็มากเหลชอหลาย พระเจข้ทำทรงถทำมตตอไปอภีกวตทำพวกนนักวธิจทำรณรทภีที่คธิดวตทำตนัว
เองชอบธรรมเหลตทำนภีรเขข้ทำใจครุณสมบนัตธิททำงกทำยภทำพของแสงสวตทำงหรสือควทำมมสืดซขที่งมนรุษยรเหป็นวตทำ
เปป็นของตทำยหรสือไมต เอลภีฮแถู ละเพสืที่อนๆกป็ตอบไมตไดข้ แมข้พวกเขทำมภีอทำยรุมทำก พวกเขทำกป็ใหข้คททำตอบเหลตทำ
นนัรนไมตไดข้เลย
22 เจผู้าเขผู้าไปในคลนงหดิมะแลผู้วหรชอ หรชอเจผู้าเหป็นคลนงลอกเหป็บแลผู้วหรชอ 23 ซนงนึ่ เราสงวนไวผู้
เพชนึ่อเวลายากลกาบาก เพชนึ่อวนนศนกและสงคราม 24 ทางทมีนึ่จะไปสอผ่ทมีนึ่ซนนึ่งความสวผ่างแจกจผ่ายออกไปนนนั้น
อยอทผ่ มีนึ่ไหน หรชอทมีนึ่ซนนึ่งลมตะวนนออกกระจายไปบนแผผ่นดดินโลกอยอผ่ทมีนึ่ไหน
พระเจข้ทำตรนัสถขงควทำมสลนับซนับซข้อนอนันงดงทำมของเกลป็ดหธิมะ ครธิสตนัลอนันเปรทำะบทำงเหลตทำนภีรมภี
ควทำมสวยงทำมในกทำรถถูกสรข้ทำงของพวกมนันและไมตมภีเกลป็ดหธิมะสองอนันใดมภีลนักษณะเหมสือนกนันเลย
พระเจข้ทำทรงถทำมวตทำพวกเขทำเขข้ทำใจหลนักฟธิสธิกสรของหธิมะหรสือของลถูกเหป็บหรสือไมต จทำกนนัรนพระองครกป็
ตรนัสเปป็นเชธิงพยทำกรณรถงข วนันแหตงพระเยโฮวทำหรอนันยธิงที่ ใหญตนร นันเมสือที่ พระองครจะทรงใชข้ลถูกเหป็บยนักษร
เพสือที่ พธิพทำกษทำมนรุษยชทำตธิทภีที่ชนัวที่ รข้ทำย ดถู วธิวรณร 16:21
คททำทภีแที่ ปลวตทำ ลมตะวนนออก (คาดวิยมร์) ในควทำมหมทำยขนัรนพสืรนฐทำนทภีที่สรุดของมนันกป็หมทำยถขงทธิศ
ตะวนันออก อทำจเปป็นไดข้วทำต คททำถทำมสรุดทข้ทำยนภีรกคป็ อสื เจข้ทำทรทำบไหมวตทำ “ควทำมสวตทำงถถูกแยกจทำกทธิศตะวนัน
ออกลงบนแผตนดธินโลกผตทำนททำงไหน” คททำถทำมสททำคนัญตรงนภีรกคป็ สือ พวกคนทภีที่วจธิ ทำรณรโยบเขข้ทำใจไหม
วตทำสภทำพบรรยทำกทำศตตทำงๆทททำงทำนรต วมกนันอยตทำงไร คททำตอบนนัรนชนัดเจนอยถูแต ลข้ว
โยบ 38:25-41

กทำรถทำมคททำถทำมของพระเจข้ทำครทำวนภีรเปลภีที่ยนแปลงไปอยตทำงแยบยล

ขณะทภีที่กตอนหนข้ทำนภีรพระองครทรงทททำใหข้พวกคนทภีวที่ ธิจทำรณรโยบตกทภีที่นนังที่ ลททำบทำก โดยแสดงใหข้เหป็นวตทำ
พวกเขทำขทำดควทำมรถูข้ ครทำวนภีรพระองครทรงชภีรใหข้เหป็นควทำมอตอนแอตตทำงๆของพวกเขทำ ใครเซาะชผ่องใหผู้
กระแสฝนและทกาทางใหผู้ฟผู้าผผ่า 26 ใหผู้นกาฝนมาบนแผผ่นดดินทมีนึ่ไมผ่มมีคนอยอผ่ และบนถดินนึ่ ทบรกนนดารซนนึ่ง
ไมผ่มมีมนบษยว์ทมีนึ่นนนนึ่ 27 เพชนึ่อใหผู้พชนั้นดดินทมีนึ่รกรผู้างและวผ่างเปลผ่าไดผู้อดินึ่มเอม และกระทกาใหผู้หนผ่อของตผู้น

อผ่อนงอกขนนั้น พระเจข้ทำทรงถทำมวตทำใครเปป็นผถูข้ทภีที่สรข้ทำงชตองเหลตทำนนัรนสททำหรนับนทรทำหรสือพทำยรุเหลตทำนนัรนซขที่งนททำ
ฝนทภีที่ใหข้ชวภี ธิตมทำ คททำตอบนนัรนชนัดเจนอยถูแต ลข้ว
ในลนักษณะคลข้ทำยๆกนัน พระเจข้ทำทรงถทำมวตทำ 28 ฝนมมีพผ่อหรชอ หรชอผอผู้ใดไดผู้กระทกาใหผู้เกดิด
หยาดนกนั้าคผู้าง 29 นกนั้าแขป็งมาจากครรภว์ของผอใผู้ ด ผอใผู้ ดใหผู้กกาเนดิดแกผ่ป บยนกนั้าคผู้างแขป็งแหผ่งฟผู้าสวรรคว์
30 นกนั้าถอกซผ่อนไวผู้เหมชอนมมีหดินปดิดบนง และผดิวมหาสมบทรแขป็งตนว ดข้วยสททำนวนอนันไพเรทำะยธิงที่ นนัก
พระเจข้ทำทรงถทำมวตทำใครเปป็นผถูข้ทรงสรข้ทำงควทำมชสืรนไมตวทำต มนันจะอยถูใต นรถูปของเหลวหรสือนทรทำแขป็งกป็ตทำม
คททำตอบนนัรนกป็ชนัดเจนเหมสือนเดธิม นภีบที่ อกเปป็นนนัยอยตทำงชนัดเจนถขงกทำรไรข้ควทำมสทำมทำรถของพวกคนทภีที่วธิ
จทำรณรโยบ
ครทำวนภีรพระเจข้ทำทรงเปลภียที่ นไปกลตทำวถขงควทำมอนัศจรรยรของหมถูตดทำวตตทำงๆในฟข้ทำสวรรครบข้ทำง 31
เจผู้ามนดหมอผ่ดาวลอกไกผ่ใหผู้เปป็นกลบผ่มไดผู้หรชอ หรชอแกผู้เครชนึ่องผอกหมอผ่ดาวไถไดผู้หรชอ 32 เจผู้านกาดาวนนกษนตร
ออกมาตามฤดอของมนนไดผู้หรชอ หรชอเจผู้านกาทางของหมอผ่ดาวจระเขผู้และลอกของมนนไดผู้ไหม 33 เจผู้ารอผู้
กฎของฟผู้าสวรรคว์หรชอเปลผ่า เจผู้าตนนั้งฟผู้าสวรรคว์ใหผู้ครอบครองแผผ่นดดินไดผู้หรชอ เหป็นไดข้ชดนั วตทำนภีที่หมทำย
ถขงหมถูตดทำวตตทำงๆในฟข้ทำสวรรคร คททำทภีที่แปลวตทำ มนด...ใหผู้เปป็นกลบผ่ม (มาอาดนันนาหร์) ในควทำมหมทำยขนัรนพสืรน
ฐทำนทภีที่สรุดของมนันหมทำยควทำมวตทำ ‘พนันธนทำกทำร’ หมถูตดทำวลถูกไกตเปป็นหมถูตดทำวทภีที่ประกอบดข้วยดทำวเจป็ด
ดวงซขที่งมองเหป็นไดข้ในซภีกโลกเหนสือ ประเดป็นกป็คสือวตทำ ผถูข้ใดในพวกคนทภีที่วธิจทำรณรโยบสทำมทำรถปลด
ปลตอยพลนังงทำนทภีที่รนักษทำดทำวเหลตทำนนัรนใหข้อยถูเต ปป็นหมถูตเดภียวกนันไดข้ ดาวนนักษนัตรหมทำยถขงหมถูตดทำวแหตง
จนักรรทำศภีดรนังเดธิม หมถูมดาวจระเขผู้ เปป็นหนขงที่ ในกลรุตมดทำวทภีที่ชร ไภี ปยนังดทำวเหนสือ ประเดป็นของโยบกป็คอสื วตทำ
พวกคนทภีวที่ ธิจทำรณรโยบไมตเขข้ทำใจอททำนทำจหรสือกฎตตทำงๆแหตงฟข้ทำสวรรครอยตทำงแนตนอน และไมตมคภี วทำม
สทำมทำรถทภีจที่ ะเปลภีที่ยนแปลงพวกมนันดข้วย
จทำกนนัรนพระเจข้ทำทรงหนันควทำมสนใจของพระองครไปยนังฟข้ทำสวรรครชรนันบรรยทำกทำศอภีกครนัรง
34 เจผู้าตะเบป็งเสมียงไปถนงเมฆไดผู้ไหมลผ่ะ เพชนึ่อนกนั้ามากมายจะลงมาคลบมเจผู้า 35 เจผู้าใชผู้ฟผู้าแลบออกไป
เพชนึ่อใหผู้มนนไปและพอดกนบเจผู้าวผ่า `เราอยอผ่ทมีนึ่นมีนึ่ ' ไดผู้ไหม เอลภีฮแถู ละเหลตทำสหทำยของเขทำไมตมภีฤทธธิธเดชทภีที่จะ
บนัญชทำพทำยรุทภีที่อยถูเต บสืรองบน ยธิงที่ ฟข้ทำสวรรครทภีที่มภีดวงดทำวตตทำงๆพวกเขทำกป็ทททำไมตไดข้

จทำกนนัรนพระเจข้ทำทรงเปลภียที่ นจทำกอวกทำศนอกโลกและฟข้ทำสวรรครเบสืรองบนมทำยนังใจมนรุษยร 36
ใครใหผู้สตดิปนญญาภายใน หรชอใหผู้ความเขผู้าใจแกผ่จดิตใจ คททำตอบสททำหรนับสองคททำถทำมนภีรกชป็ นัดเจนอยถูแต ลข้ว
พระเจข้ทำเทตทำนนัรนทรงทททำเชตนนนัรนไดข้และเอลภีฮถูกบนั พรรคพวกไมตมคภี วทำมสทำมทำรถใดเลยในกทำรทททำเชตนนภีร
ทรงหนันคททำถทำมตตทำงๆของพระองครกลนับไปทภีที่ทข้องฟข้ทำ พระเจข้ทำตรนัสถทำมวตทำ 37 ใครจะนนบเมฆ
ดผู้วยสตดิปนญญาไดผู้ หรชอใครจะเอมียงถบงนกนั้าของทผู้องฟผู้าไดผู้ 38 เมชนึ่อผงคลมีแขป็งอยผ่างโลหะหลอม เมชนึ่อ
กผู้อนดดินเกาะกนนแนผ่นหรชอ ผถูข้ใดสทำมทำรถนนับกข้อนเมฆแหตงทข้องฟข้ทำหรสือกนักฝนไวข้ในชตวงหนข้ทำแลข้งไดข้
คททำตอบกป็ชนัดเจนเหมสือนเดธิม
จทำกนนัรนพระเจข้ทำทรงหนันไปกลตทำวถขงอทำณทำจนักรสนัตวรและควทำมตข้องกทำรตตทำงๆของพวกมนัน 39
เจผู้าลผ่าเหยชนึ่อใหผู้สงดิ โตไดผู้หรชอ หรชอใหผู้สดิงโตหนบผ่มทมีนึ่หดิวอดินึ่มไดผู้ไหมลผ่ะ 40 เมชนึ่อมนนหมอบอยอผ่ในถกนั้าของ
มนน หรชอนอนคอยอยอใผ่ นทมีนึ่กกาบนง 41 ใครจนดหาเหยชนึ่อใหผู้กา เมชนึ่อลอกอผ่อนของมนนรผู้องตผ่อพระเจผู้า และ
ระเหระหนไปเพราะขาดอาหาร" เอลภีฮถูกบนั พรรคพวกสทำมทำรถจนัดหทำอทำหทำรใหข้ฝถูงสนัตวรปตทำไดข้ไหม
ไมตวทำต พวกมนันจะเปป็นสนัตวรนกนั ลตทำอยตทำงสธิงโตหรสือสนัตวรกธินซทำกศพอยตทำงอภีกทำ คททำตอบสททำหรนับคททำถทำม
เหลตทำนภีรเปรภียบเทภียบควทำมตรงขข้ทำมกนันระหวตทำงฤทธธิธเดชของพระเจข้ทำกนับกทำรไรข้ควทำมสทำมทำรถของ
มนรุษยรอยตทำงเอลภีฮถู
*****
ภนำพรวมของโยบ 39: ในบทททนึ่แลผู้วพระเจผู้าไดผู้ทรงซนักถามพวกคนททนึ่ววิจารณร์โยบ (ดถูความ
เหป็นสสาหรนับขผู้อ 1-3) โดยทรงเปวิดเผยการขาดความรถูแผู้ ละการไรผู้ความสามารถของพวกเขา ความ
ควิดโดยรวมดนังกลมาวดสาเนวินตมอมาพรผู้อมกนับจสุดสนใจททนึ่ตอนนทขึ้เปลทยนึ่ นไปยนังอาณาจนักรของเหลมาสนัตวร์
และความสามารถตมางๆททนึ่พวิเศษของพวกมนัน
โยบ 39:1-4

"เจผู้ารอผู้ไหมวผ่าเลมียงผาตกลอกเมชนึ่อไร เจผู้าเคยเฝผู้าดอกวางตนวเมมียตกลอก

หรชอ 2 เจผู้านนบเดชอนทมีนึ่มนนทผู้องครบไดผู้หรชอ และเจผู้ารอผู้เวลาเมชนึ่อมนนตกลอกไหม 3 คชอเมชนึ่อมนนฟบบลง
ตกลอกของมนนแลผู้วกป็ตกลอกอผ่อนของมนนออกมา 4 ลอกอผ่อนของมนนแขป็งแรงขนนั้น มนนเตดิบโตใหญผ่ดผู้วยมมี

ขผู้าวกดิน มนนออกไปแลผู้วไมผ่กลนบมาหาอมีก พระเจข้ทำทรงถทำมเอลภีฮถูและเหลตทำสหทำยของเขทำวตทำพวกเขทำ
เขข้ทำใจชภีววธิทยทำของฝถูงแพะปตทำและวธิธภีทภีที่พวกมนันแพรต พนันธรุรหรสือไมต คททำตอบตตอคททำถทำมตตทำงๆของ
พระเจข้ทำกป็ชนัดเจนอภีกครนัรง พวกคนทภีวที่ ธิจทำรณรโยบทรทำบเพภียงเลป็กนข้อยหรสือไมตทรทำบเลยเกภีที่ยวกนับเรสืที่อง
ดนังกลตทำว
โยบ 39:5-8

ในแบบเดภียวกนันพระเจข้ทำทรงถทำมวตทำ ใครปลผ่อยใหผู้ลาปผ่าวดินึ่งกระเจดิง

ไป ใครแกผู้เชชอกผอกลาเปลมีนึ่ยว 6 ซนนึ่งเราไดผู้ใหผู้ถดินึ่นทบรกนนดารเปป็นบผู้านของมนน และใหผู้ดดินแหผู้งแลผู้งเปป็น
ทมีนึ่อาศนยของมนน 7 มนนเยผู้ยเสมียงอนกทนกของเมชอง มนนไมผ่ไดผู้ยดินเสมียงของผอขผู้ นบขมีนึ่ตะโกนบอก 8 มนน
ตระเวนภอเขาอนนเปป็นลานหญผู้าของมนน และมนนแสวงหญผู้าเขมียวทบกอยผ่าง พวกคนทภีที่วจธิ ทำรณรโยบ
เขข้ทำใจเรสือที่ งกทำรเลภีรยงฝถูงลทำปตทำไหม คททำตอบนนัรนชนัดเจนอยถูแต ลข้ว
โยบ 39:9-12

กทำรเทศนทำดททำเนธินตตอไป มผู้ายอนคดิ อนยอมรนบใชผู้เจผู้าหรชอ มนนจะนอน

คผู้างคชนอยอผ่ทมีนึ่รางหญผู้าของเจผู้าหรชอ 10 เจผู้าเอาเชชอกผอกมผู้ายอนดิคอนใหผู้ลากไถไดผู้หรชอ หรชอมนนจะยอม
คราดทมีนึ่ลผ่มบ ตามเจผู้าไปหรชอ 11 เจผู้าจะพนนึ่งมนน เพราะแรงมนนมากไดผู้หรชอ หรชอจะมอบงานของเจผู้าไวผู้
กนบมนน 12 เจผู้าไวผู้ใจวผ่ามนนจะกลนบมาและนกาขผู้าวของเจผู้ามาทมีนึ่ลานนวดขผู้าวหรชอ คททำถทำมเพธิมที่ เตธิมถถูก
ถทำมเกภีที่ยวกนับสนัตวรชนธิดหนขงที่ ทภีที่มภีชสืที่อวตทำ ยอนดิคอน คททำทภีที่แปลเชตนนนัรน (เรหร์อาเม) มภีทมภีที่ ทำไมตแนตชนัด แตตอทำจ
หมทำยถขงพวกวนัวปตทำทภีที่เรภียกวตทำ aurochs ซขที่งเชสืที่อกนันวตทำปนัจจรุบนันสถูญพนันธรุรไปแลข้ว ประเดป็นของพระเจข้ทำกป็
คสือวตทำ เอลภีฮแถู ละพรรคพวกสทำมทำรถเอทำสนัตวรปตทำเหลตทำนภีรมทำเลภีรยงใหข้เชสืที่องไดข้ไหม คททำตอบนนัรนชนัดเจนอยถูต
แลข้ว พวกเขทำทททำไมตไดข้
โยบ 39:13-18

เจผู้าใหผู้ปมีกอนนสวยงามแกผ่นกยองหรชอ และใหผู้ปกมี และขนแกผ่นกกระ

จอกเทศหรชอ 14 ซนงนึ่ ละไขผ่ของมนนไวผู้กนบดดินใหผู้มนนอบอบผ่นอยอผ่ในดดิน 15 ลชมไปวผ่าตมีนหนนนึ่งอาจจะ
เหยมียบมนนแหลก และสนตวว์ปผ่าทบผ่งจะยกนึ่ามนน 16 มนนรบนแรงตผ่อลอกอผ่อนของมนนอยผ่างกนบวผ่าไมผ่ใชผ่ลอก
ของมนน ถนงมนนจะเหนชนึ่อยเปลผ่า มนนกป็ไมผ่กลนว 17 เพราะพระเจผู้าทรงกระทกาใหผู้มนนลชมสตดิปนญญา และ
มดิไดผู้ทรงใหผู้มนนมมีความเขผู้าใจ 18 เมชนึ่อมนนเรผ่งตนวเองใหผู้หนมี มนนหนวเราะเยาะมผู้าและคนขมีนึ่ พระเจข้ทำทรง

ถทำมอภีกครนัรงวตทำเอลภีฮถูและพรรคพวกสทำมทำรถสรข้ทำงสนัตวรพธิสดทำรอยตทำงนกยถูงหรสือนกกระจอกเทศและ
ลนักษณะเฉพทำะตนัวแบบตตทำงๆของพวกมนันไดข้ไหม คททำตอบกป็ชนัดเจนเหมสือนเดธิม
โยบ 39:19-25

เจผู้าใหผู้พลนงแกผ่มผู้าหรชอ เจผู้าหผ่มคอของมนนดผู้วยฟผู้ารผู้องหรชอ 20 เจผู้า

ทกาใหผู้มนนกลนวอยผ่างตนตั๊กแตนหรชอ เสมียงหายใจอนนดนงของมนนนผ่าสะพนงกลนว 21 มนนตะกบยไปในหบบเขา
และเตผู้นโลดดผู้วยกกาลนงของมนน มนนออกไปปะทะคนถชออาวบธ 22 มนนหนวเราะเยาะความกลนว และไมผ่
ตกใจ มนนไมผ่หนนกลนบหนมีดาบ 23 แลผ่งธนอกวนดแกวผ่งกระทบมนน หอกใหญผ่ทมีนึ่วาววนบและหอกซนด
กระแทกมนน 24 มนนโกยดดินดผู้วยความดบรผู้ายและเดชอดดาล พอไดผู้ยนดิ เสมียงแตร มนนยชนนดินึ่งอยอตผ่ ผ่อไป
ไมผ่ไดผู้ 25 เมชนึ่อเปผ่าแตรขนนั้น มนนรผู้อง `ฮมีแฮผ่' มนนไดผู้กลดินึ่นสงครามแตผ่ไกล ทนนั้งเสมียงตะโกนของผอบผู้ นงคนบ
บนญชาและเสมียงโหผ่รผู้อง จทำกนนัรนพระเจข้ทำทรงถทำมวตทำพวกคนทภีที่วจธิ ทำรณรโยบสทำมทำรถสรข้ทำงมข้ทำพรข้อมทนัรง
พละกททำลนังและควทำมกลข้ทำหทำญอนันโอตอตทำตระกทำรทนัรงสธิรนของมนันไดข้ไหม สทำยพนันธรุรทภีที่ถถูกกลตทำวถขงนภีรอทำจ
หมทำยถขงมข้ทำศขกอทำหรนับทภีที่กลข้ทำหทำญ อภีกครนัรงทภีที่พวกคนทภีที่วจธิ ทำรณรโยบไมตไดข้สรข้ทำงและไมตสทำมทำรถสรข้ทำง
สธิที่งมภีชภีวตธิ ทภีที่สงตทำงทำมเชตนนนัรนไดข้
โยบ 39:26-30

จทำกนนัรนจรุดสนใจเปลภีที่ยนไปยนังเหยภีที่ยวและนกอธินทรภี เหยมียนึ่ วนกเขา

โผไปมาดผู้วยสตดิปนญญาของเจผู้าหรชอ และกางปมีกของมนนตรงไปทางทดิศใตผู้ 27 นกอดินทรมีทะยานขนนนั้
ตามบนญชาของเจผู้าหรชอ ทนนั้งทการนงของมนนบนทมีนึ่สอง 28 มนนอยอทผ่ มีนึ่หนผู้าผาและทการนงของมนนบน
ชะโงกผาและบนทมีนึ่เขผู้มแขป็ง 29 มนนสผ่ายหาเหยชนึ่อจากทมีนึ่นนนึ่น ตาของมนนเหป็นเหยชนึ่อไดผู้แตผ่ไกล 30 ลอก
อผ่อนของมนนดอดเลชอด และมมีอะไรถอกฆผ่าตายทมีนึ่ไหน มนนอยอทผ่ มีนึ่นนนึ่นแหละ" ทภีที่อยถูขต องเหยภีที่ยวและนก
อธินทรภีถถูกพรรณนทำอยตทำงอลนังกทำร ประเดป็นของพระเจข้ทำกป็คสือ เอลภีฮถูและพรรคพวกเคยสรข้ทำงสธิที่งมภีชวภี ธิต
ทภีโที่ ดดเดตนเชตนนนัรนหรสือไมต คททำตอบกป็ชนัดเจนเหมสือนเดธิม
*****
ภนำพรวมของโยบ 40: ในบทนทโขึ้ ยบตอบกลนับคสาเทศนาอนันจรวิงจนังของพระเจผู้าในททนึ่สสุดและ
ถมอมตนัวลงมากยวินึ่งกวมาเดวิมในขผู้อ 1-5 จากนนัขึ้นองคร์พระผถูผู้เปป็นเจผู้าทรงอผู้างเหตสุผลกนับโยบเพสืนึ่อแสดงใหผู้

เหป็นความชอบธรรม ฤทธวิธเดชและปนัญญาของพระองคร์ในขผู้อ 6-14 สสุดทผู้ายฤทธวิธเดชของพระเจผู้า
ถถูกแสดงออกเพวินึ่มเตวิมในเบเฮโมทในขผู้อ 15-24
โยบ 40:1-5

และพระเยโฮวาหว์ตรนสกนบโยบวผ่า 2 "คนมนกตดิจะโตผู้แยผู้งกนบองคว์

ผอทผู้ รงมหดิทธดิฤทธดิธิ์หรชอ เขาผอผู้โตผู้แยผู้งกนบพระเจผู้า ขอใหผู้เขาตอบหนผ่อยเถอะ" ควทำมคธิดตรงนภีร
สอดคลข้องกนับของโยบ 38:1-3 ตรงนนัรนพระเจข้ทำทรงตอบแทนโยบ นนันที่ นตทำจะใชตควทำมหมทำยตรงนภีร
พระเจข้ทำทรงแกข้ตตทำงแทนวธิสรุทธธิชนผถูข้ถถูกปนัญหทำรรุมเรข้ทำของพระองครตตอไป พระเจข้ทำจขงทรงตททำหนธิพวก
คนทภีที่วจธิ ทำรณรโยบซขงที่ คธิดวตทำตนัวเองชอบธรรมตตอไป
3 แลผู้วโยบทอลตอบพระเยโฮวาหว์วผ่า 4 "ดอเถดิด ขผู้าพระองคว์นมีนั้กป็กระจดิรดิด จะทอลพระองคว์วผ่า
กระไรไดผู้ ขผู้าพระองคว์เอามชอปดิดปาก 5 ขผู้าพระองคว์ไดผู้กราบทอลครนนั้งหนนนึ่งแลผู้ว และจะไมผ่กราบทอล
อมีก สองครนนั้งแลผู้ว แตผ่ขผู้าพระองคว์จะไมผ่ทอลตผ่อไป" เมสืที่อไดข้ยธินคททำแกข้ตตทำงทภีที่ไมตมภีใครตอบไดข้ของ
พระเจข้ทำซขที่งทรงแกข้ตตทำงแทนเขทำ โยบกป็รข้องออกมทำโดยยอมรนับสภทำพทภีที่ตทที่ทำตข้อยของเขทำ ฤทธธิธเดชแหตง
กทำรสถธิตอยถูดต วข้ ยของพระเจข้ทำฟข้องใจเขทำอยตทำงทภีที่สรุดใหข้ทรทำบถขงควทำมบทำปหนทำของตนัวเอง เขทำกลตทำว
วตทำเขทำไมตอทำจพถูดอะไรตตอไดข้อภีก โยบอทำจรถูข้สขกขทำยหนข้ทำกนับคททำบตนของตนบทำงเรสืที่องทภีเที่ ขทำไดข้กลตทำวตตอ
พระเจข้ทำไปกตอนหนข้ทำนนัรน เขทำจขงมภีแผนทภีที่จะไมตกลตทำวอะไรอภีก
โยบ 40:6-14

แลผู้วพระเยโฮวาหว์ทรงตอบโยบออกมาจากลมหมบนวผ่า 7 "จงคาด

เอวไวผู้อยผ่างลอกผอผู้ชายหนผ่อยซมี เราจะถามเจผู้า ขอเจผู้าตอบเรา โยบถขงกนับละอทำยใจทภีที่พระเจข้ทำตรนัสวตทำ
จงยสืนขขรนอยตทำงลถูกผถูข้ชทำยและใหข้เรทำครุยกนัน
8 เจผู้ายนงจะใหผู้เราอยอผ่ฝผ่ายผดิดหรชอ เจผู้าจะหาวผ่าเราผดิด เพชนึ่อเจผู้าจะเปป็นฝผ่ายชอบหรชอ 9 เจผู้ามมี
แขนเหมชอนพระเจผู้าหรชอ และเจผู้าทกาเสมียงกนมปนาทเหมชอนเสมียงของพระองคว์ไดผู้หรชอ นภีที่เทตทำกนับ
พระเจข้ทำทรงถทำมโยบวตทำเขทำกลข้ทำฝตทำฝสืนคททำสนังที่ ตตทำงๆของพระองครหรสือกลข้ทำประณทำมพระเจข้ทำหรสือไมต
คททำตอบนนัรนชนัดเจนอยถูแต ลข้ว พระเจข้ทำจขงทรงสนังที่ โยบวตทำ 10 จงเอาความโอผ่อผ่าตระการและความสงผ่า
ผผ่าเผยประดนบตนว จงเอาสงผ่าราศมีและความสงผ่างามหผ่มตนว กลตทำวอภีกนนัยหนขที่งพระเจข้ทำทรงสนังที่ โยบใหข้

เตรภียมตนัวทภีจที่ ะรนับควทำมโอตอตทำตระกทำรและพระพรอภีกครนัรง พระเจข้ทำทรงบอกเปป็นนนัยแกตโยบอยตทำง
ชนัดเจนวตทำพระองครกทำท ลนังจะกถูคข้ สืนเกภียรตธิยศในอดภีตของโยบ
พระเจข้ทำตรนัสแกตโยบตตอไปวตทำ 11 เทความกรดินั้วทมีนึ่ลผู้นของเจผู้านนนั้นออกมา จงดอทบกคนทมีนึ่เยผ่อ
หยดิงนึ่ และทกาใหผู้เขาตกตกนึ่าลง 12 จงดอทกบ คนทมีนึ่เยผ่อหยดินึ่งและดนงเขาลงมา และเหยมียบคนชนนึ่วไวผู้ตรงทมีนึ่ทมีนึ่
เขายชนอยอผ่นนนนั้ 13 ซผ่อนเขาไวผู้ในผงคลมีดผู้วยกนน มนดหนผู้าของเขาไวผู้ดผู้วยกนนในโลกบาดาล โยบไดข้
เผชธิญกนับชตวงเวลทำแหตงกทำรทดสอบอนันยทำกลททำบทำกมทำแลข้ว บนัดนภีรพระเจข้ทำทรงสนังที่ เขทำใหข้ทรธิงควทำม
โกรธของเขทำไปเสภียและมองคนเยตอหยธิงที่ อยตทำงดรุดนันและจนัดกทำรพวกเขทำเสภีย
14 แลผู้วเราเองจะยอมรนบวผ่า มชอขวาของเจผู้าสามารถชผ่วยเจผู้าไดผู้ เมสือที่ พระเจข้ทำทรงใหข้โยบก
ลนับสถูตสภทำพเดธิมของเขทำ พระองครกทป็ รงบอกเขทำวตทำในไมตชข้ทำเขทำจะสทำมทำรถชตวยตนัวเองใหข้พข้นจทำก
ควทำมทรุกขรลททำบทำกทภีที่เขทำไดข้ประสบ
โยบ 40:15-24

ครทำวนภีรพระเจข้ทำ (ตนัรงแตตตรงนภีรไปจนจบบททภีที่ 41) ทรงพรรณนทำถขง

สนัตวรทภีที่มพภี ลนังมทำกสองชนธิด (ซขที่งมภีพลนังเยอะกวตทำมนรุษยรมทำกนนักทนัรงดข้ทำนขนทำดและพละกททำลนัง) เพสืที่อ
พธิสถูจนรฤทธธิธเดชของพระองครเองเพธิมที่ เตธิม ประเดป็นกป็คสือวตทำถข้ทำพระเจข้ทำสทำมทำรถประททำนพละกททำลนัง
เชตนนนัรนแกตสนัตวรเหลตทำนภีรไดข้ พระองครกทป็ รงคสืนพละกททำลนังใหข้แกตโยบไดข้เชตนกนัน
ดอเบเฮโมทเถดิด ซนงนึ่ เราไดผู้สรผู้างอยผ่างทมีนึ่เราไดผู้สรผู้างเจผู้า มนนกดินหญผู้าเหมชอนวนว 16 ดอเถดิด กกาลนง
ของมนนอยอผ่ในเอว และฤทธดิธิ์ของมนนอยอใผ่ นกลผู้ามเนชนั้อทผู้อง 17 มนนขยนบหางของมนนใหผู้แขป็งเหมชอนไมผู้
สนสมีดารว์ เอป็นโคนขาของมนนกป็สานเขผู้าดผู้วยกนน 18 กระดอกของมนนเหมชอนทผ่อนทองสนมฤทธดิธิ์ และ
กระดอกของมนนเหมชอนทผ่อนเหลป็ก 19 มนนเปป็นพระราชกดิจชดินั้นทมีนึ่สกาคนญของพระเจผู้า ผอทผู้ รงสรผู้างมนน
นกาดาบมาใหผู้ 20 ภอเขาผลดิตอาหารใหผู้มนนแนผ่ เปป็นทมีนึ่ทมีนึ่สนตวว์ปผ่าทบผ่งทบกชนดิดเลผ่น 21 มนนนอนอยอใผ่ ตผู้
ตผู้นไมผู้ทมีนึ่มมีรผ่มเงา ในเพดิงอผู้อและในบนง 22 ตผู้นไมผู้ทมีนึ่มมีรผ่มเงาเปป็นเงาคลบมมนน ตผู้นหลดิวแหผ่งธารนกนั้าลผู้อม
มนนไวผู้ 23 ดอเถดิด มนนดชนึ่มแมผ่นกนั้าจนหมดและไมผ่รมีบหนมีไป มนนวางใจวผ่าจะดอดแมผ่นกนั้าจอรว์แดนเขผู้าใสผ่
ปากมนน 24 มนนจผู้องตาดอแมผ่นกนั้า จมอกมนนทะลบผผ่านบผ่วงทนนั้งหลายไดผู้"

ทภีที่นตทำสนใจกป็คสือคททำวตทำ เบเฮโมท (เบเฮยร์โมธ) ซขที่งจรธิงๆแลข้วเปป็นคททำทนับศนัพทรของคททำฮภีบรถู มภีกทำร
ถกเถภียงเปป็นอนันมทำกวตทำพระเจข้ทำกททำลนังพรรณนทำถขงสนัตวรชนธิดใด บทำงคนเดทำวตทำมนันคสือไดโนเสทำรรชนธิด
หนขงที่ เชตน บรอนโตซอรนัส หทำกเปป็นเชตนนนัรนจรธิง ควทำมหมทำยโดยนนัยกป็คสือวตทำสธิที่งมภีชวภี ธิตเหลตทำนภีรรอดชภีวธิต
จทำกนทรทำทตวมโลกมทำไดข้ มนันถถูกพถูดถขงวตทำอทำศนัยอยถูใต นแถบแมตนร ททำจอรรแดนซขที่งพระเจข้ทำทรงรถูจข้ นักอยตทำง
แนตนอนและโยบนตทำจะเคยไดข้ยนธิ เกภีที่ยวกนับมนัน ประเดป็นทภีที่สททำคนัญกวตทำกป็คสือวตทำพระเจข้ทำไดข้ทรงสรข้ทำงสธิที่งมภี
ชภีวธิตทภีที่ทรงพลนังเชตนนภีร ดนังนนัรนพระองครจงข สทำมทำรถทททำใหข้โยบกลนับคสืนสถูตสภทำพเดธิมของเขทำไดข้
*****
ภนำพรวมของโยบ 41: บทถนัดไปนทขึ้เปป็นความควิดททนึ่ตมอเนสืนึ่องจากททนึ่ถถูกเรวินึ่มตผู้นไวผู้ในบทททนึ่แลผู้ว
พระเจผู้าทรงชทขึ้ใหผู้โยบเหป็นสวินึ่งมทชทววิตอนันทรงพลนังสองชนวิดตมอไป โดยบมงบอกถนงฤทธวิธ เดชอนันยวิงนึ่ ใหญม
ของพระองคร์และความสามารถททนึ่จะทสาใหผู้โยบกลนับสถูมสภาพเดวิมไดผู้ ในบทนทเขึ้ ลวทอาธานถถูก
พรรณนาถนง
โยบ 41:1-14

"เจผู้าจะลากเลวมีอาธานออกมาดผู้วยเบป็ดไดผู้หรชอ หรชอจะเอาเชชอกกด

ลดินนั้ ของมนนลงไดผู้
คททำวตทำ เลวทอาธาน เชตนเดภียวกนับเบเฮโมทกป็เปป็นคททำทนับศนัพทรของคททำฮภีบรถู (ลวิวทยาธาน) แนตนอน
วตทำมภีกทำรคทำดเดทำเปป็นอนันมทำกวตทำคททำนภีรหมทำยถขงอะไร บทำงคนไดข้เสนอแนะวตทำมนันหมทำยถขงปลทำวทำฬ
ชนธิดหนขที่งขณะทภีที่คนอสืที่นๆกป็อข้ทำงวตทำมนันหมทำยถขงจระเขข้ อยตทำงไรกป็ตทำม ขข้อ 19-21 กป็พรรณนทำสนัตวรชนธิด
นภีรวทำต มภีควทำมสทำมทำรถทภีที่จะพตนไฟไดข้ นภีที่จงข นตทำจะหมทำยถขงสธิที่งมภีชภีวธิตทภีที่เปป็นมนังกรหรสือไดโนเสทำรรชนธิด
หนขงที่ ควทำมสทำมทำรถของมนันทภีที่จะสรข้ทำงไฟในปทำกของมนันไดข้กไป็ มตเปป็นทภีที่เขข้ทำใจ (แนตนอนวตทำคนเรทำ
ทรทำบวตทำแกบ๊สตตทำงๆในระบบยตอยอทำหทำรสทำมทำรถตธิดไฟไดข้ สทำเหตรุของกทำรเกธิดประกทำยไฟดนังกลตทำว
อทำจเปป็นกทำรลรุกไหมข้แบบเกธิดขขรนเองในรถูปแบบใดรถูปแบบหนขที่ง – อทำกทำรแสบรข้อนกลทำงอกของ
จรธิง)
นอกจทำกนภีร ตททำนทำนเกตทำแกตกใป็ หข้หลนักฐทำนมทำกมทำยวตทำสธิที่งมภีชภีวตธิ เชตนนนัรนอทำจเคยมภีอยถูจต รธิงเมสืที่อ
กทำลครนัรงหนขที่งนทำนมทำแลข้ว พรข้อมกนับคททำถทำมชภีรนททำเปป็นชรุด (คททำถทำมตตทำงๆทภีคที่ ททำตอบถถูกบอกเปป็นนนัย

แลข้ว) พระเจข้ทำกป็ทรงพรรณนทำถขงสธิที่งมภีชวภี ธิตทรงอททำนทำจนภีรทภีที่พระองครไดข้ทรงสรข้ทำงขขรน (นตทำสนใจทภีที่วทำต
เลวภีอทำธทำนถถูกใชข้เปป็นคททำเปรภียบถขงพญทำมทำรในอธิสยทำหร 27:1) นอกจทำกนภีรซทำตทำนกป็ถถูกเรภียกวตทำเปป็น
มนังกร (พญทำนทำค) ในวธิวรณร 20:2 ดข้วย
2 เจผู้าเอาเชชอกสนตะพายมนนไดผู้หรชอ หรชอเอาหนามเจาะคางมนนไดผู้ 3 มนนจะวดิงวอนตผ่อเจผู้า
เปป็นอนนมากหรชอ มนนจะพอดดผู้วยคกาอผ่อนหวานกนบเจผู้าหรชอ 4 มนนจะทกาพนนธสนญญากนบเจผู้า เพชนึ่อเจผู้าจะ
รนบมนนเปป็นบผ่าวตลอดไปหรชอ 5 เจผู้าจะเลผ่นกนบมนนเหมชอนนก หรชอเจผู้าจะผอกมนนไวผู้ใหผู้สาวๆของเจผู้า
เลผ่นหรชอ ประเดป็นของพระเจข้ทำกป็คสือวตทำไมตมภีผถูข้ใดสทำมทำรถทททำใหข้สนัตวรชนธิดนภีรเชสืที่องหรสือนททำมนันมทำเลภีรยง
ไดข้
6 เพชนึ่อนฝองจะมาจนบและกดินมนนไดผู้หรชอ เขาทนนั้งหลายจะแบผ่งกนนทผ่ามกลางพวกพผ่อคผู้าหรชอ
7 เจผู้าเอาฉมวกปนกหนนงของมนน หรชอเอาหลาวแทงหนวของมนนไดผู้หรชอ 8 ลงมชอจนบมนนดอ เมชนึ่อคดิดถนง
การตผ่อสอกผู้ นบมนนแลผู้ว เจผู้าจะไมผ่คดิดทกาอมีก 9 ดอเถดิด ความหวนงของคนทมีนึ่อาจสอผู้มนนนนนั้นกป็เปป็นของเปลผ่า
เมชนึ่อเหป็นมนนเขผู้าเทผ่านนนั้น จะไมผ่ลผู้มลงหรชอ 10 ไมผ่มมีใครดบพอทมีนึ่จะไปยนนึ่วเยผู้ามนน แลผู้วใครเลผ่าจะยชนมนนึ่น
ตผ่อเราไดผู้ ประเดป็นทภีที่กทำท ลนังถถูกสสืที่อกป็คสือวตทำสนัตวรชนธิดนภีรขนัดขสืนควทำมพยทำยทำมทรุกอยตทำงทภีที่จะจนับตนัวมนันดข้วย
ซทรทำ
11 ใครเลผ่าทมีนึ่จะขนดขวางเรา ซนงนึ่ เราจะตผู้องตอบสนองเขา สดินึ่งใดๆทมีนึ่อยอผ่ใตผู้ฟผู้าสวรรคว์ทนนั้งสดินนั้ กป็
เปป็นของเรา 12 เราจะไมผ่งดพอดถนงอวนยวะตผ่างๆของมนน หรชอกกาลนงอนนแขป็งกลผู้าของมนน หรชอโครง
รผ่างอนนดมีของมนน 13 ใครจะถลกเสชนั้อชนนนั้ นอกของมนนออกไดผู้ ใครจะแทงเขผู้าไปในเสชนั้อเกราะสองชนนั้น
ของมนนไดผู้ 14 ใครจะเปดิดประตอหนผู้าของมนนไดผู้ ฟนนของมนนนนนั้นนผ่าสยดสยองโดยรอบ พระเจข้ทำทรง
พรรณนทำถขงสนัตวรทภีที่นตทำกลนัวนภีรตตอไปพรข้อมกนับคททำถทำมตตอเนสืที่องเปป็นชรุด
โยบ 41:15-21

รทำยละเอภียดเพธิที่มเตธิมเกภีที่ยวกนับเลวภีอทำธทำนถถูกใหข้ไวข้ เกลป็ดของมนนอยอผ่

อยผ่างทะนง แนบตนวมนนสนดิทเหมชอนอยผ่างตราผนนก 16 มนนอยอชผ่ ดิดกนนมาก ไมผ่มมีลมผผ่านเขผู้าไปไดผู้
17 เกลป็ดเหลผ่านนนั้นตผ่อซนงนึ่ กนนและกนน มนนเกาะตดิดหมด และแยกจากกนนไมผ่ไดผู้ สนัตวรทภีที่มพภี ลนังมทำกชนธิด
นภีรตวนั ปกคลรุมไปดข้วยเกลป็ด ซขที่งบตงบอกวตทำมนันเปป็นสนัตวรเลสืรอยคลทำนชนธิดหนขที่ง

18 การจามของมนนปลผ่อยแสงสวผ่างออกมา ตาของมนนเหมชอนอยผ่างแสงอรบณรบงผ่ เชผู้า 19 คบ
เพลดิงออกมาจากปากของมนน ประกายไฟกระโดดออกมา 20 ควนนออกมาทางรอ จมอกของมนนอยผ่าง
กนบมาจากหมผู้อหรชอหมผู้อขนาดใหญผ่ทมีนึ่เดชอดพลผ่าน 21 ลมหายใจของมนนจบดถผ่านลบก เปลวเพลดิงออก
มาจากปากของมนน หนนังตทำของมนันเหป็นไดข้ชนัดวตทำมภีสภีเหลสืองจข้ทำเหมสือนแสงอรรุณ คททำบรรยทำยลนักษณะ
ของสนัตวรชนธิดนภีรทภีที่วทำต มนันพตนไฟไดข้กนป็ ตทำสนใจ ดนังทภีที่หมทำยเหตรุไวข้ขข้ทำงบนแลข้ว แกบ๊สตตทำงๆในระบบยตอย
อทำหทำรสทำมทำรถตธิดไฟไดข้ เหป็นไดข้ชดนั วตทำกทำรลรุกไหมข้ทภีที่เกธิดขขรนเองไดข้จรุดระเบธิดแกบ๊สเหลตทำนนัรนจนลรุก
เปป็นไฟ สนัตวรทนภีที่ ตทำสงสทำรชนธิดนภีรมภีอทำกทำรแสบรข้อนกลทำงอกของจรธิง
โยบ 41:22-24

กกาลนงอยอใผ่ นลกาคอของมนน และความสยดสยองเตผู้นอยอผ่ขผู้างหนผู้ามนน

23 หลชบเนชนั้อของมนนเกาะตดิดกนน หลผ่อตดิดกนนแนผ่น ทกาอะไรมนนไมผ่ไดผู้ 24 หนวใจของมนนแขป็งอยผ่างกนบ
หดิน เออ แขป็งเหมชอนอยผ่างแทผ่นหดินโมผ่ คททำบรรยทำยลนักษณะเพธิที่มเตธิมเกภีที่ยวกนับรต ทำงกทำยของเลวภีอทำธทำน
ถถูกใหข้ไวข้ มนันมภีคอทภีที่ทรงพลนัง มนันไมตกลนัวสธิที่งใดเลย เนสืรอของมนันแนตนและเตป็มไปดข้วยกลข้ทำมเนสืรอ
ลนักษณะเฉพทำะตนัวของหนัวใจของมนันอทำจเปป็นเชธิงเปรภียบเปรย โดยพรรณนทำถขงควทำมกลข้ทำหทำญและ
ควทำมดรุดนนั ของสนัตวรชนธิดนภีร
โยบ 41:25-29

เมชนึ่อมนนลอยขนนนั้ มา ผอทผู้ รงอานบภาพกป็กลนวมนน พอมนนแวผู้ง เขาทนนั้ง

หลายกป็มมีใจฝผ่อเสมียแลผู้ว 26 ถนงคนใดเอาดาบลองแทงมนน กป็ตผ่อตผู้านมนนไมผ่ไดผู้ ไมผ่วผ่าหอก หรชอแหลน
หรชอหอกซนด 27 มนนนนบเหลป็กวผ่าเปป็นฟาง และทองสนมฤทธดิธิ์วผ่าเปป็นไมผู้ผบ 28 ลอกธนอทกาใหผู้มนนหนมีไปไมผ่
ไดผู้ หดินลอกสลดิงกป็กลายเปป็นตอขผู้าว 29 ไมผู้กระบองกป็นบน เปป็นตอขผู้าวดผู้วย มนนหนวเราะเยาะการซนด
หอก เมสืที่อเลวภีอทำธทำนลรุกขขรนดข้วยควทำมโมโห สนัตวรอสืที่นๆทนัรงปวงกป็พทำกนันตกใจกลนัวซขที่งรวมถขงบรรดทำ
คนทภีที่กลข้ทำหทำญดข้วย อทำวรุธตตทำงๆของมนรุษยรกไป็ รข้ประโยชนรทภีที่จะตตอกรกนับมนัน
โยบ 41:30-33

เบชอนั้ งลผ่างของมนนคมอยผ่างกนบเศษหมผู้อแตก มนนเหยมียดตนวออกบน

เลนเหมชอนแหลมคม 31 มนนทกาใหผู้นกนั้าลนกเดชอดเหมชอนหมผู้อ มนนทกาใหผู้ทะเลเหมชอนหมผู้อนกนั้ามนนทา 32
มนนละทางแวบวาบไวผู้ขผู้างหลนง ทกาใหผู้ใครๆคดิดวผ่ามหาสมบทรผมหงอก 33 บนแผผ่นดดินโลก ไมผ่มมี
อะไรเหมชอนมนน เปป็นสดิงนึ่ ทมีนึ่ถอกสรผู้างไมผ่ใหผู้รผู้จอ นกความกลนว เลวภีอทำธทำนซขที่งมภีอทำนรุภทำพมทำกนภีรไมตหวนันที่ ทภีจที่ ะ

เดธินบนหธินแหลมๆ ยทำมอยถูใต นนทรทำ มนันกป็ทททำใหข้นร ททำเดสือดดข้วยแรงสนันที่ สะเทสือนและทธิรงรต องรอยเปป็นททำง
สภีขทำวในนทรทำ ไมตมภีสนัตวรอสืที่นใดบนแผตนดธินโลกทภีที่เหมสือนกนับเลวภีอทำธทำนซขที่งเปภีที่ยมดข้วยพลนัง
โยบ 41:34

มนนเหป็นทบกสดินึ่งทมีนึ่อยอสผ่ อ ง มนนเปป็นกษนตรดิยว์เหนชอบรรดาสนตวว์ทมีนึ่สงผ่า" ขข้อ

นภีรอทำจแปลไดข้วทำต “ผถูข้ทรงมองเหป็นทรุกสธิที่งทภีที่อยถูสต ถูง พระองครทรงเปป็นกษนัตรธิยรเหนสือบรุตรทนัรงปวงแหตง
ควทำมเยตอหยธิงที่ ” ผถูข้ทภีที่ถถูกกลตทำวถขงตรงนภีรไมตใชตเลวภีอทำธทำนอภีกตตอไปแลข้ว แตตเปป็นพระองครผถูข้ทรงสรข้ทำงมนัน
พระองครทรงเปป็นกษนัตรธิยรเหนสือสธิที่งทนัรงปวง รวมถขงบรรดทำคนเยตอหยธิงที่ ดข้วย ประเดป็นสททำคนัญของคททำ
เปรภียบเปรยยทำวๆเหลตทำนภีรกคป็ สือวตทำ พระเจข้ทำทรงมภีควทำมสทำมทำรถทภีที่จะสรข้ทำงสธิที่งมภีชภีวตธิ ทภีที่ทรงอททำนทำจเหลตทำ
นนัรนไดข้และพระองครจะทรงทททำใหข้โยบกลนับคสืนสถูตสภทำพดภีในไมตชข้ทำ พระเจข้ทำจขงทรงเปป็นกษนัตรธิยรเหนสือ
สธิที่งทนัรงปวง แมข้แตตเหลตทำคนชนัวที่ กป็ตทำม
*****
ภนำพรวมของโยบ 42: ขผู้อสรสุปของหนนังสสือโยบอยถูมตรงนทขึ้ ในบทนทโขึ้ ยบถมอมตนัวลงตมอเบสือขึ้ ง
พระพนักตรร์พระเจผู้า จากนนัขึ้นพระเจผู้าทรงตสาหนวิเอลทฟนัสและเหลมาสหาย สสุดทผู้ายบทสมงทผู้ายของการก
ลนับคสืนสถูมสภาพเดวิมของโยบและการอวยพรของพระเจผู้าททนึ่มทตมอเขาเพวิมนึ่ เตวิมถถูกนสาเสนอ
โยบ 42:1-2

แลผู้วโยบทอลพระเยโฮวาหว์วผ่า 2 "ขผู้าพระองคว์ทราบแลผู้ววผ่า พระองคว์

ทรงกระทกาทบกสดินึ่งไดผู้ และพระประสงคว์ของพระองคว์จะไมผ่หดหอผ่ไปไดผู้เลย เมสืที่อพระเจข้ทำทรงเผย
พระองครเองแกตโยบและเหลตทำสหทำย โยบกป็ลข้มทรรุดลงเหมสือนเปทำโลระหวตทำงททำงไปยนังเมสือง
ดทำมนัสกนัสหรสือยอหรนบนเกทำะปนัทมอส เมสืที่อมนรุษยรไดข้มทำอยถูตต ตอเบสืรองพระพนักตรรพระเจข้ทำ กทำรเสแสรข้ง
หรสือควทำมเยตอหยธิงที่ กป็ไมตอทำจตนัรงอยถูไต ดข้ เมสือที่ ไดข้รนับรถูถข้ ขงกทำรสถธิตอยถูดต วข้ ยของพระเจข้ทำ โยบกป็ยอมรนับอยตทำง
เปธิดอกถขงฤทธธิธเดชและกทำรทรงทรทำบทรุกสธิที่งของพระเจข้ทำ หทำกไมตใชตฝตทำยรต ทำงกทำย เขทำกป็หมอบกรทำบ
ลงตตอพระพนักตรรพระเจข้ทำฝตทำยวธิญญทำณอยตทำงแนตนอน
โยบ 42:3

`นมีนึ่ใครหนอทมีนึ่ซผ่อนคกาปรนกษาดผู้วยไรผู้ความรอผู้ ' เพราะฉะนนนั้น ขผู้า

พระองคว์จนงกลผ่าวถนงสดินึ่งทมีนึ่ขผู้าพระองคว์ไมผ่เขผู้าใจ สดิงนึ่ ทมีนึ่ประหลาดเกดินแกผ่ขผู้าพระองคว์ ซนงนึ่ ขผู้าพระองคว์ไมผ่
ทราบ มภีผถูข้เสนอวตทำโยบบอกเปป็นนนัยถขงคททำพถูดทภีวที่ ทำต “พระองครไดข้ตรนัสจรธิงๆวตทำ...” พระเจข้ทำไดข้ตรนัส

ถข้อยคททำตตทำงๆเพสืที่อใหข้เกธิดผลตทำมนนัรนในโยบ 38:2 ตตอพระพนักตรรของพระเจข้ทำผถูข้ทรงมหธิทธธิฤทธธิธ โยบ
ไดข้แตตอตอนปวกเปภียกและยอมรนับสทำรภทำพวตทำเขทำไดข้กลตทำวสธิที่งตตทำงๆทภีที่เขทำไมตเขข้ทำใจ เขทำยนังยอมรนับอภีก
วตทำเขทำไมตรวถูข้ ทำต เขทำกททำลนังพถูดเรสืที่องอะไรอยถูต ตลอดกทำรแกข้ตตทำงใหข้ตนัวเขทำเองตตอเพสืที่อนๆของเขทำ เขทำไดข้คธิด
เอทำเองวตทำพระเจข้ทำกททำลนังตภีสอนหรสือเลตนงทำนเขทำอยถูใต นวธิธภีใดวธิธภีหนขที่ง คททำตอบของพระเจข้ทำทภีที่ตธิเตภียนเอ
ลภีฮถูบตงบอกวตทำโยบผธิดในกทำรคธิดเชตนนนัรนและตรงนภีรเขทำกป็ยอมรนับเรสือที่ งนนัรนตตอพระเจข้ทำ
โยบ 42:4-6

โยบจขงแสดงควทำมชอกชทรทำของตนตตอพระพนักตรรพระเจข้ทำมทำกกวตทำ

เดธิม `ฟนงซมี เราจะพอด เราจะถามเจผู้า ขอเจผู้าตอบเรา' โยบ (ในสธิที่งทภีที่เหป็นไดข้ชนัดวตทำเปป็นกทำรพบกนันหนข้ทำ
ตตอหนข้ทำกนับพระเจข้ทำ) จขงขอรข้องพระเจข้ทำใหข้ทรงฟนังเขทำ คททำทภีที่แปลวตทำ ถาม (เรมียกรผู้อง) (ชอวร์อนัล) มภี
ควทำมหมทำยพสืรนฐทำนทภีที่สรุดวตทำ ‘ถทำม’ ซขงที่ นตทำจะเปป็นควทำมหมทำยตรงนภีร ในถข้อยคททำมทำกมทำยเหลสือเกธิน
ครทำวนภีรโยบถทำมพระเจข้ทำวตทำกททำลนังเกธิดอะไรขขรนในสต วนทภีที่เกภีที่ยวขข้องกนับตนัวเขทำ
5 ขผู้าพระองคว์เคยไดผู้ยดินถนงพระองคว์ดวผู้ ยหอ แตผ่บนดนมีนั้ตาของขผู้าพระองคว์เหป็นพระองคว์ นภีที่เปป็น
คททำพถูดทภีที่นตทำทขงที่ โยบเกรธิที่นนททำคททำยอมรนับของตนโดยรนับรถูวข้ ทำต เขทำไดข้เรภียนรถูหข้ ลนักศทำสนศทำสตรรของตน
ผตทำนททำงหถู แตตบนัดนภีรพระเจข้ทำไดข้ทรงสททำแดงพระองครเองแกตโยบใหข้เหป็นชนัดเจนแลข้ว นภีที่ถถูกบอกเปป็นนนัย
กป็คสือ กทำรปรทำกฏกทำยในรต ทำงมนรุษยรของพระเจข้ทำ (Theophany) เหมสือนตอนทภีที่พระเจข้ทำทรงปรทำกฏแกต
อนับรทำฮนัมในทภีรที่ ทำบแหตงมนัมเร ดถูปฐมกทำล 18 ขข้อควทำมนภีรบอกเปป็นนนัยอยตทำงชนัดเจนวตทำพระเจข้ทำทรง
ปรทำกฏตตอหนข้ทำโยบและเพสืที่อนๆในรถูปทภีที่มองเหป็นไดข้
6 ฉะนนนนั้ ขผู้าพระองคว์จนงเกลมียดตนเอง และกลนบใจอยอผ่ในผงคลมีและขมีเนั้ ถผู้า " ตตอพระพนักตรร
พระเจข้ทำผถูข้ทรงมหธิทธธิฤทธธิธและบรธิสรุทธธิธ โยบรถูสข้ ขกฟข้องใจอยตทำงลขกซขรงในจธิตวธิญญทำณของตนถขงสภทำพ
อนันบทำปหนทำของตนัวเอง เหมสือนทภีที่อธิสยทำหรรข้องออกมทำ โยบกป็ทททำแบบเดภียวกนัน “และขข้ทำพเจข้ทำวตทำ "วธิบนัตธิ
แกตขทำข้ พเจข้ทำ เพรทำะขข้ทำพเจข้ทำพธินทำศแลข้ว เพรทำะขข้ทำพเจข้ทำเปป็นคนรธิมฝภีปทำกไมตสะอทำด และขข้ทำพเจข้ทำอทำศนัย
อยถูใต นหมถูตชนชทำตธิทภีที่รธิมฝภีปทำกไมตสะอทำด เพรทำะนนัยนรตทำของขข้ทำพเจข้ทำไดข้เหป็นกษนัตรธิยร คสือพระเยโฮวทำหร
จอมโยธทำ” (อธิสยทำหร 6:5) ดนังนนัรนโยบซขงที่ รถูข้สขกผธิดถขงสภทำพอนันบทำปหนทำของตนัวเองตตอพระพนักตรร

พระเจข้ทำจขงตนัรงใจทภีที่จะกลนับใจใหมตและทททำเชตนนนัรนใหข้ปรทำกฏแกตสทำยตทำตทำมธรรมเนภียมของชทำวตะวนัน
ออก – “ในผงคลภีและขภีรเถข้ทำ”
โยบ 42:7-9

เมชนึ่อพระเยโฮวาหว์ตรนสพระวจนะเหลผ่านมีนั้แกผ่โยบแลผู้ว พระเยโฮวาหว์

ตรนสกนบเอลมีฟสน ชาวเทมานวผ่า "ความพดิโรธของเราพลบผ่งขนนั้นตผ่อเจผู้า และตผ่อสหายทนนั้งสองของเจผู้า
เพราะเจผู้ามดิไดผู้พอดถนงเราอยผ่างทมีนึ่ถอก ดนงโยบผอผู้รบน ใชผู้ของเราไดผู้พ อด
วลภีแรกในลนักษณะทภีที่เหมสือนกนับ 38:1 และ 40:1 อทำจมภีควทำมหมทำยวตทำ “เมสืที่อพระเยโฮวทำหร
ตรนัสพระวจนะเหลตทำนภีรเพสืนึ่อโยบแลข้ว” บรธิบททภีใที่ หญตกวตทำของเสภีรยวสรุดทข้ทำยของหนนังสสือเลตมนภีรกคป็ อสื วตทำ
พระเจข้ทำทรงตตอวตทำเอลภีฮถูในบททภีที่ 38-41 สททำหรนับกทำรปฏธิบนัตธิตตอโยบอยตทำงไมตเปป็นธรรมของเขทำ
พระเจข้ทำไดข้ตรนัสแทนโยบในบทเหลตทำนภีร บนัดนภีรพระเจข้ทำทรงหนันควทำมกรธิรวของพระองครตตอสถูข้เอลภีฟนัสผถูข้
ซขที่งเหป็นไดข้ชนัดวตทำเปป็นหนัวโจกในกลรุตมคนทภีที่วจธิ ทำรณรโยบ สองสธิที่งปรทำกฏชนัดเจนตรงนภีร (1) พระเจข้ทำทรง
กลตทำวโทษเอลภีฟนัสและพรรคพวกวตทำไมตไดข้พดถู กนับโยบอยตทำงยรุตธิธรรม อยตทำงไรกป็ตทำม (2) เหป็นไดข้ชนัด
เชตนกนันวตทำพระเจข้ทำไมตมภีคททำวธิพทำกษรวธิจทำรณรโยบเลย พระเจข้ทำตรนัสชนัดเจนวตทำโยบไดข้พถูดอยตทำงชอบธรรม
ในกทำรแกข้ตตทำงใหข้ตนัวเองตตอพวกคนทภีที่วธิจทำรณรเขทำ นภีที่เปป็นคททำพถูดทภีที่สททำคนัญมทำกๆในกทำรทททำควทำมเขข้ทำใจ
หนนังสสือโยบ พวกคนทภีที่วจธิ ทำรณรโยบไมตชอบธรรมในทนัศนคตธิของพวกเขทำ แตตโยบยนังคงชอบธรรม
ตตอพระพนักตรรพระเจข้ทำในยทำมทภีที่เผชธิญกนับกทำรดถูถถูกเชตนนนัรน พญทำมทำรไดข้ทททำใหข้เขทำบทำดเจป็บแลข้ว พวก
คนทภีที่ไดข้ชสืที่อวตทำเพสืที่อนของเขทำยนังซทรทำเตธิมใหข้เขทำเจป็บหนนักยธิงที่ กวตทำเดธิม ทนัรงๆทภีที่เจอกนับเรสืที่องเหลตทำนภีรทรงนั หมด
โยบกป็ตอบสนองอยตทำงชอบธรรม พระเจข้ทำไมตมภีคททำวธิพทำกษรวธิจทำรณรโยบเลย
8 เพราะฉะนนนั้นจงเอาวนวผอผู้เจป็ดตนว และแกะผอเผู้ จป็ดตนว ไปหาโยบผอผู้รบน ใชผู้ของเรา และถวาย
เครชนึ่องเผาบอชาสกาหรนบเจผู้าทนนั้งหลาย และโยบผอรผู้ นบใชผู้ของเราจะอธดิษฐานเพชนึ่อเจผู้า เพราะเราจะยอมรนบ
เขา เกรงวผ่าเรากระทกากนบเจผู้าตามความโงผ่ของเจผู้า เพราะเจผู้าทนนั้งหลายมดิไดผู้พอดถนงเราอยผ่างทมีนึ่ถอก ดนง
โยบผอรผู้ นบใชผู้ของเราไดผู้พ อด"
พระเจข้ทำจขงสนังที่ เอลภีฟสนั และพรรคพวกใหข้ถวทำยเครสืที่องเผทำบถูชทำอนันเหมทำะสมเพสืที่อลบลข้ทำง
สททำหรนับควทำมบทำปของพวกเขทำ ขณะเดภียวกนันโยบกป็ถถูกสนังที่ ใหข้อธธิษฐทำนเผสืที่อพวกเพสืที่อนทภีชที่ อบวธิจทำรณร

ของตน ยธิงที่ กวตทำนนัรนพระเจข้ทำทรงเตสือนชทำยเหลตทำนภีรวทำต พวกเขทำเสภีที่ยงทภีที่จะโดนพระเจข้ทำตภีสอนตทำมทภีที่พวก
เขทำไดข้กลตทำวหทำโยบ อภีกครนัรงทภีพที่ ระเจข้ทำทรงแกข้ตตทำงแทนโยบโดยทรงหมทำยเหตรุวทำต เขทำไดข้พดถู สธิที่งทภีที่ถถูก
ตข้อง!
สธิที่งหนขงที่ ทภีที่ชนัดเจนในหนนังสสือโยบตลอดทนัรงเลตมกป็คสือวตทำ พระเจข้ทำไมตไดข้ทรงกลตทำวโทษโยบเลย
โยบไดข้วทำงใจพระเจข้ทำสททำหรนับควทำมรอดของตน (โยบ 13:15-16) และเขทำเปป็นคนเทภีที่ยงธรรมตลอด
กทำรทดสอบอนันยทำกลททำบทำกนภีร พระเจข้ทำไดข้ทรงอนรุญทำตใหข้ผถูข้รนับใชข้ทภีที่ชอบธรรมของพระองครทนทรุกขร
แตตพระเจข้ทำไมตเคยรต วมวงกนับพวกคนทภีวที่ ธิจทำรณรโยบเลย
9 ฝผ่ายเอลมีฟนสชาวเทมาน และบดิลดนดคนชออาหว์ และโศฟารว์ชาวนาอาเมหว์ ไดผู้ไปกระทกาตาม
ทมีนึ่พระเยโฮวาหว์ตรนสสนงนึ่ และพระเยโฮวาหว์ทรงยอมรนบโยบ เรทำควรหมทำยเหตรุไวข้วทำต สทำมคนแรกทภีที่วธิ
จทำรณรโยบถถูกเอตยถขง แตตเอลภีฮถูไมตถถูกเอตยถขง เหตรุผลกป็คสือวตทำพระเจข้ทำไดข้ทรงตตอวตทำเอลภีฮถูไปแลข้วในโยบ
38-41 บนัดนภีรถขงตทำอภีกสทำมคนทภีที่เหลสือแลข้ว นนันที่ คสือ เอลภีฟนัส บธิลดนัดและโศฟทำรรทภีที่จะตข้องชดใชข้ พวกเขทำ
ทททำตทำมทภีพที่ ระเจข้ทำตรนัสสนังที่ และถวทำยเครสือที่ งสนัตวบถูชทำตทำมทภีที่กทำท หนดไวข้สททำหรนับกทำรละเมธิดของพวกเขทำ
ทภีที่กระทททำตตอโยบ
วลภีสรุดทข้ทำย “พระเยโฮวทำหรทรงยอมรนับโยบ” มภีควทำมหมทำยวตทำ “พระเยโฮวทำหรทรงยกชถู
(หรสือ ยกยมอง) โยบ” กทำรทดสอบอนันยทำกลททำบทำกของโยบไดข้สรธินสรุดลงแลข้ว ควทำมทรุกขรทรมทำนฝตทำย
รต ทำงกทำยและควทำมสถูญเสภียทรนัพยรสมบนัตขธิ องเขทำเสรป็จสธิรนแลข้ว แมข้แตตคททำวธิพทำกษรวธิจทำรณรเขทำอยตทำงไมต
ชอบธรรมกป็จทำงหทำยไปแลข้วเชตนกนัน พระเจข้ทำทรงยกชถูโยบขขรนและทททำใหข้เขทำกลนับสถูตสภทำพเดธิม
โยบ 42:10

และพระเยโฮวาหว์ทรงใหผู้โยบกลนบสอสผ่ ภาพดมี เมชนึ่อทผ่านอธดิษฐานเผชนึ่อ

สหายของทผ่าน และพระเยโฮวาหว์ประทานใหผู้โยบมมีมากเปป็นสองเทผ่าของทมีนึ่มมีอยอผ่กผ่อน เมสือที่ โยบอธธิษ
ฐทำนเผสืที่อเพสืที่อนๆของเขทำ กป็มภีกทำรปลดเปลสืรองควทำมโกรธและควทำมเปป็นศนัตรถูกนนั ซขที่งเคยมภีแตตกตอน มนัน
ถถูกปลดเปลสืรองจทำกทนัรงสองฝตทำย โยบอธธิษฐทำนใหข้เหป็นภทำยนอกและอยตทำงเปธิดเผยเผสืที่อเพสืที่อนๆของเขทำ
กทำรอธธิษฐทำนเผสืที่อพวกปฏธิปนักษรเปป็นวธิธภีหนขที่งทภีที่แสนวธิเศษเพสืที่อใหข้ควทำมเปป็นปฏธิปนักษรกนนั หมดสธิรนไป ดถู
มนัทธธิว 5:11 และ 5:44 นอกจทำกนภีรมนันยนังทททำงทำนในใจของคนทภีที่อธธิษฐทำนเผสืที่อและคนทภีที่ถถูกอธธิษฐทำน

เผสืที่อดข้วย ในกทำรอธธิษฐทำนเผสืที่อเหลตทำปฏธิปนักษรของเขทำ โยบทททำใหข้ควทำมขมขสืที่นและควทำมเปป็นปฏธิปนักษรทภีที่
หลงเหลสืออยถูหต มดสธิรนไป
พระเจข้ทำทรงปลดเปลสืรองโยบจทำกกทำรโจมตภีของพญทำมทำรและอวยพรเขทำใหข้มภีมทำกเปป็นสอง
เทตทำของทภีที่เขทำเคยมภีแตตกตอนดข้วย ควทำมจรธิงฝตทำยวธิญญทำณทภีที่สททำคนัญหลทำยประกทำรถถูกใหข้ภทำพประกอบ
ตรงนภีร หลนักกทำรของโรม 8:28 ถถูกสสืที่อถขงอยตทำงชนัดเจน พระเจข้ทำทรงยอมใหข้ควทำมทรุกขรลททำบทำกเกธิดขขรน
ชนัวที่ ระยะหนขที่ง แตตโยบกป็ผทำต นมนันมทำไดข้ นอกจทำกนภีรหลนักกทำรของเพลงสดรุดภี 5:12 กป็ถถูกใหข้ภทำพ
ประกอบดข้วย พระเจข้ทำทรงอวยพรคนชอบธรรมและทรงลข้อมเขทำไวข้ดข้วยควทำมโปรดปรทำนจรธิงๆ
แมข้บรรดทำเพสืที่อนทภีที่เปป็นมนรุษยรหนันหลนังใหข้กบนั โยบอยตทำงรวดเรป็ว พระเจข้ทำกป็ไมตเคยทททำแบบนนัรนเลย แมข้
พญทำมทำรไดข้รบนั อนรุญทำตใหข้โจมตภีเขทำอยตทำงดรุรข้ทำย โยบกป็ไมตหวนันที่ ไหว
บทเรภียนสททำคนัญของหนนังสสือโยบกป็คสือ กทำรทภีที่พระเจข้ทำทรงสททำแดงใหข้พญทำมทำรเหป็นวตทำคนชอบ
ธรรมซขที่งไดข้รนับกททำลนังจทำกพระครุณของพระเจข้ทำสทำมทำรถตข้ทำนททำนวธิกฤตธิใดๆไดข้ทรนังนนัรน พระเจข้ทำไดข้ทรง
อนรุญทำตใหข้โยบถถูกทดสอบอยตทำงหนนัก เขทำผตทำนกทำรทดสอบนนัรนแลข้ว ยธิงที่ กวตทำนนัรนอภีกพระเจข้ทำทรง
ปรทำกฏวตทำเปป็นฝตทำยถถูกในกทำรประชนันของพระองครกบนั พญทำมทำร ขข้อเสนอของซทำตทำนทภีที่วทำต โยบจะหนัน
มทำตตอสถูพข้ ระเจข้ทำหทำกพระพรตตทำงๆของพระเจข้ทำถถูกเอทำออกไปถถูกพธิสถูจนรแลข้ววตทำเปป็นเทป็จอยตทำงชนัดเจน
พระเจข้ทำทรงไดข้รนับสงตทำรทำศภีผทำต นททำงพระครุณของพระองครในโยบ
โยบ 42:11-12

และบรรดาพมีนึ่นอผู้ งชายหญดิงของทผ่าน และบรรดาผอผู้ทมีนึ่รผู้จอ นกทผ่านมา

กผ่อนไดผู้มาหาทผ่าน และรนบประทานอาหารกนบทผ่านในบผู้านของทผ่าน และเขาทนนั้งหลายสกาแดงความ
เหป็นอกเหป็นใจและเลผู้าโลมทผ่าน ดผู้วยเรชนึ่องเหตบรผู้ายทนนั้งสดินั้นซนนึ่งพระเยโฮวาหว์ทรงนกามาเหนชอทผ่าน และ
ตผ่างกป็ใหผู้เงดินแผผ่นหนนงนึ่ กนบแหวนทองคกาวงหนนนึ่งแกผ่ทผ่าน ครอบครนัวและเพสืที่อนๆยทำมสบทำยของโยบ
บนัดนภีรกรป็ ภีบมทำแสดงควทำมยธินดภีกบนั เขทำ บนัดนภีรเนสืที่องจทำกเหป็นไดข้ชนัดวตทำโยบอยถูฝต ตทำยทภีที่ชนะ ครอบครนัวและ
เพสือที่ นๆของเขทำจขงอยทำกมภีสตวนในชนัยชนะนนัรนดข้วย วลภีทภีที่วทำต “เรสืที่องเหตรุรข้ทำยทนัรงสธิรนซขงที่ พระเยโฮวทำหร
ทรงนกามาเหนสือทตทำน” อทำจแปลไดข้วทำต “เรสือที่ งรข้ทำยๆทภีพที่ ระเยโฮวทำหรทรงอนสุญาตใหข้เกธิดแกตทตทำน” คททำทภีที่
แปลเชตนนนัรน (บาว) เปธิดโอกทำสใหข้ตภีควทำมเชตนนนัรนและบรธิบทใหญตของหนนังสสือเลตมนภีรกรป็ นับรองควทำม

ถถูกตข้องของกทำรตภีควทำมแบบนนัรน มสืรอเยป็นทภีที่เปป็นกทำรฉลองใหญตกถป็ ถูกจนัดใหข้มขภี ร ขน วงศทำคณทำญทำตธิและ
เหลตทำมธิตรสหทำยของเขทำตตทำงพทำกนันมทำรต วมงทำนดข้วยโดยนททำของขวนัญตตทำงๆมทำใหข้ซขที่งเปป็นเงธินและ
เครสือที่ งประดนับทองคททำ
12 และพระเยโฮวาหว์ทรงอกานวยพระพรชมีวตดิ บนนั้นปลายของโยบมากยดินึ่งกวผ่าบนนนั้ ตผู้นของ
ทผ่าน และทผ่านมมีแกะหนนนึ่งหมชนึ่นสมีนึ่พนน ออฐหกพนน วนวผอผู้พนน คอผ่ และลาตนวเมมียหนนนึ่งพนน พระเจข้ทำทรง
อวยพรคนชอบธรรม! แมข้พระเจข้ทำไดข้ทรงอนรุญทำตใหข้โยบตข้องเจอกนับชตวงเวลทำแหตงกทำรทดสอบ
อยตทำงหนนัก เมสืที่อมนันสธิรนสรุดลง พระเจข้ทำกป็ทรงตอนแทนควทำมชอบธรรมของโยบดข้วยพระพรสองเทตทำ
ของทภีที่เขทำเคยมภีแตตกตอน เมสืที่ออข้ทำงอธิงกนับควทำมเจรธิญรรุตงเรสืองของโยบในโยบ 1:3 พระเจข้ทำกป็ทรงเพธิมที่
ควทำมมนังที่ คนังที่ ฝตทำยวนัตถรุของเขทำเปป็นสองเทตทำในทรุกดข้ทำน
โยบ 42:13-15

ทผ่านมมีบบตรชายเจป็ดคน และบบตรสาวสามคนดผู้วย 14 และทผ่านเรมียก

ชชอนึ่ คนแรกวผ่า เยมมีมาหว์ และชชนึ่อคนทมีนึ่สอง เคสดิยาหว์ และชชอนึ่ คนทมีนึ่สาม เคเรนหนปปบค นอกจทำกนภีร
พระเจข้ทำประททำนบรุตรทนัรงหลทำยแกตโยบอภีกครอบครนัวหนขที่ง บทำงคนไดข้หมทำยเหตรุไวข้วทำต หญธิงทภีไที่ ดข้ยรุยง
โยบใหข้แชตงดตทำพระเจข้ทำและตทำยเสภีย (โยบ 2:9) คสือหญธิงคนเดภียวกนับทภีที่ตข้องทนกนับกทำรตนัรงครรภรอภีกสธิบ
ครนัรง
15 และในแผผ่นดดินนนนั้นทนนั้งสดินนั้ ไมผ่มมีหญดิงใดงดงามเทผ่าบรรดาบบตรสาวของโยบ และบดิดาของ
เขาไดผู้ใหผู้มรดกแกผ่เธอพรผู้อมกนบพวกพมีชนึ่ ายและนผู้องชายของเธอ พระเจข้ทำไมตเพภียงประททำนลถูกอภีก
ครอบครนัวหนขงที่ แกตโยบเทตทำนนัรน แตตพระองครยงนั ทรงสรข้ทำงบรุตรสทำวทนัรงสทำมของเขทำใหข้เปป็นหญธิงสทำวทภีที่
งดงทำมทภีที่สรุดในสมนัยนนัรนดข้วย แนตทภีเดภียวบนัรนปลทำยของโยบดภีกวตทำบนัรนตข้น
โยบ 42:16-17

ตผ่อจากนมีนั้ไป โยบมมีชมีวดิตอยออผ่ มีกหนนนึ่งรผู้อยสมีนึ่สบดิ ปมี และไดผู้เหป็นบบตรชาย

ของทผ่าน หลานเหลนของทผ่านสมีนึ่ชนนึ่วอายบ หลนังจทำกทภีที่เขทำตข้องเผชธิญกนับควทำมทรุกขรลททำบทำกชนัวที่ ระยะเวลทำ
หนขงที่ พระเจข้ทำประททำนชภีวธิตแกตโยบอภีก 140 ปภี เรทำอทำจสนันนธิษฐทำนไดข้วทำต เขทำเปป็นชทำยวนัยกลทำงคนคน
หนขงที่ ซขที่งมภีลถูกๆทภีที่โตแลข้วในบททภีที่ 1 บทำงคนไดข้สนันนธิษฐทำนวตทำตอนนนัรนเขทำนตทำจะมภีอทำยรุอยตทำงนข้อย 50 ปภี
แลข้ว เพรทำะวตทำโยบมภีอทำยรุมทำกถขง 200 ปภี เรทำจขงสนันนธิษฐทำนไดข้วทำต เขทำมภีชภีวธิตอยถูหต ลนังจทำกสมนัยนทรทำทตวม

โลกไมตนทำนและอทำจมภีชวภี ธิตอยถูใต นชนัวที่ อทำยรุใกลข้เคภียงสมนัยอนับรทำฮนัม โยบไดข้รบนั พระพรในกทำรไดข้เหป็น
หลทำนเหลนจนถขงชนัวที่ อทำยรุทภีที่สภีที่ แนตทภีเดภียวพระเจข้ทำทรงอวยพรบนัรนปลทำยของเขทำ
17 และโยบกป็สนดินั้ ชมีวตดิ เปป็นคนแกผ่หงผ่อมทมีเดมียว โยบตทำยเหมสือนคนอสืนที่ ๆทนัรงปวง แตตชภีวธิตของ
เขทำคสือชภีวธิตทภีที่ไดข้รนับกทำรอวยพรจทำกพระเจข้ทำไมตเพภียงในเรสืที่องควทำมยสืนยทำวของมนันเทตทำนนัรน แตตในควทำม
บรธิบถูรณรของมนันดข้วย แมข้พระเจข้ทำไดข้ทรงอนรุญทำตใหข้เกธิดชตวงเวลทำแหตงกทำรทดสอบ พระองครกทป็ รง
อวยพรผถูข้รนับใชข้ทภีที่ชอบธรรมของพระองครอยตทำงบรธิบรถู ณร พระเจข้ทำทรงถถูกพธิสถูจนรแลข้ววตทำเปป็นฝตทำยถถูก
พญทำมทำรถถูกพธิสถูจนรวทำต เปป็นฝตทำยผธิด บทเรภียนทภีที่ชนัดเจนกป็คสือวตทำพระเจข้ทำทรงไดข้รนับสงตทำรทำศภีในตนัวโย
บกตอน ระหวตทำง และหลนังกทำรถถูกทดสอบอยตทำงหนนักของเขทำ ทตทำนทนัรงหลทำยจงสรรเสรธิญองครพระผถูข้
เปป็นเจข้ทำเถธิด!

