โยบ

หน้ า 1080
หลักความประพฤติ
ครอบครัว ความมัง คัง
และทางทีเป็ น
ตามอย่ างพระเจ้าของโยบ
มี ชายคนหนึ งในแผ่ น ดิ นอู ส
ชื อโยบ ชายคนนั นเป็ นคนดี
รอบคอบและเทียงธรรม เป็ นผู้
เกรงกลัวพระเจ้ าและหั นเสียจาก
ความชั วร้ าย
2ท่ านให้ กาํ เนิ ดบุ ตรชายเจ็ดคน
และบุตรสาวสามคน
3ส่ วนสัตว์เลี ยงของท่าน มีแกะ
เจ็ดพันตัว อูฐสามพันตัว วัวห้ า
ร้ อยคู่ และลาตั วเมี ยห้ าร้ อยตั ว
และท่านมีคนใช้ มากมาย ดังนั น
ชายผู้ น ี จึงใหญ่ โตทีสุ ดในบรรดา
ชาวตะวันออก
4 บุ ต รชายของท่ า นเคยจั ด การ
เลี ยงในบ้ านของแต่ ละคนตาม
วั นกํา หนดของตน เขาจะใช้ ให้
ไปเชิ ญน้ องสาวทั งสามคนของ
เขามารับประทานและดื มกั บเขา
ด้ วย
5 และเมื อการเลี ยงเวี ย นครบ
รอบแล้ ว โยบจะใช้ ให้ ไปทําพิ ธี
ชํา ระตั วเขาทั งหลายให้ บริ สุ ทธิ7
และท่ านจะตื นแต่ เช้ ามื ด ถวาย
เครื องเผาบู ช าตามจํา นวนของ
เขาทั งหมด เพราะโยบกล่ าวว่ า
"ชะรอยบุ ตรชายของข้ าพเจ้ าได้
กระทําบาป และแช่ งพระเจ้ าอยู่

1

ในใจของเขา" โยบกระทํา ดั งนี
เรื อยมา
ซาตานฟ้ องว่ า
โยบรับใช้พระเจ้า
เพราะรักความมัง คัง
6อยู่ มาวันหนึ ง เมื อบุตรชายทัง
หลายของพระเจ้ ามารายงานตั ว
ต่ อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ ซาตานได้ มาในหมู่ เขาด้ วย
7พระเยโฮวาห์ ตรั สถามซาตาน
ว่ า "เจ้ ามาจากไหน" ซาตานทู ล
ตอบพระเยโฮวาห์ ว่า "จากไปๆ
มาๆอยู่ บนแผ่ นดินโลก และจาก
เดินขึ นเดินลงบนนั น"
8และพระเยโฮวาห์ ตรั สกั บซาตานว่ า "เจ้ าได้ ไตร่ ตรองดู โยบ
ผู้ รั บใช้ ของเราหรื อไม่ ว่ าใน
แผ่ นดิ นโลกไม่ มี ใครเหมื อนเขา
เป็ นคนดี รอบคอบและเที ยง
ธรรม เกรงกลัวพระเจ้ าและหั น
เสียจากความชั วร้ าย"
9แล้ วซาตานทู ลตอบพระเยโฮวาห์ ว่ า "โยบยําเกรงพระเจ้ า
เปล่ าๆหรือ
10 พระองค์ มิ ไ ด้ ทรงกั นรั วต้ น
ไม้ รอบตัวเขา และครัวเรือนของ
เขา และทุ กสิ งทีเขามีอยู่ เสียทุ ก
ด้ านหรือ พระองค์ได้ ทรงอํานวย
พระพรงานนํา มื อของเขา และ
ฝู งสั ตว์ ของเขาได้ ทวี ขึ นใน
แผ่ นดิน

(C) ปฐก CE:GH (G) อสธ I:CC; โยบ CH:CH (H) ปฐก CG:I (K) สดด CHH:C; ฮบ CH:C
(I) ปฐก HI:G-H; อพย CL:CE (M) โยบ G:C; ดนล H:GI (N) G พกษ I:GI; โยบ G:G
(P) โยบ G:H; HK:CK; อสค KE:K (L) โยบ C:GC; G:CE (CE) ปฐก CI:C; พบญ HH:GN
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หน้ า 1081
โยบ C, G
11 แต่ ขอยื นพระหั ตถ์ เถิด และ คนหนึ งมาเรียนว่ า "ชาวเคลเดีย
แตะต้ องสิ งของทั งสิ นที เขามี อยู่ จั ดเป็ นสามกองทํา การปล้ นเอา
และเขาจะแช่ ง พระองค์ ต่ อพระ อู ฐไป และฆ่ าคนใช้ เสี ยด้ วยคม
พักตร์พระองค์"
ดาบ และข้ าพเจ้ าผู้ เดี ยวได้ หนี
12 และพระเยโฮวาห์ ตรั สกั บ รอดมาเรียนท่าน"
ซาตานว่ า "ดู เถิ ด บรรดาสิ งที 18 ขณะที เขากําลังพูดอยู่ มี อีก
เขามี อยู่ ก็ อยู่ ในอํา นาจของเจ้ า คนหนึ งมาเรี ยนว่ า "บุ ตรชาย
เพี ยงแต่ อย่ ายื นมื อแตะต้ องตั ว หญิ งของท่ านกํา ลั ง รั บประทาน
เขาเท่ านั น" ซาตานจึ งออกไป และดื มนํา องุ่ นอยู่ ในเรื อนของ
จากพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ พี ชายหั วปี ของเขา
ซาตานรับอนุ ญาต
19 และดู เถิ ด มี พายุ ใหญ่ ข้ าม
ถิ นทุ รกันดารมากระทบเรื อนทั ง
ฆ่ าบรรดาบุ ตรของโยบ
สี มุ ม และเรื อนนั นพั งทั บคน
และทําลายฝู งสัตว์ของท่ าน
13 อยู่ มาวั น หนึ งเมื อบุ ต รชาย หนุ่ ม และเขาก็ตาย และข้ าพเจ้ า
หญิ งของท่ านกํา ลั ง รั บประทาน ผู้ เดียวได้ หนีรอดมาเรียนท่าน"
และดื มนํา องุ่ นอยู่ ในเรื อนของ 20 แล้ วโยบก็ลุ กขึ น ฉี กเสื อ
คลุมของตน โกนศีรษะ กราบลง
พี ชายหั วปี ของเขา
14 มี ผ้ ู สื อสารมาหาโยบเรี ยนว่ า ถึงดินนมัสการ
"วั วกํา ลั งไถนาอยู่ และลากําลั ง 21 ท่ านว่ า "ข้ าพเจ้ ามาจาก
ครรภ์ มารดาของข้ าพเจ้ าตั ว
กินหญ้ าในทีข้างๆ
15 และคนเสบามาโจมตี เอามั น เปล่ า และข้ าพเจ้ าจะกลั บไปตัว
ไป และฆ่ าคนใช้ เสียด้ วยคมดาบ เปล่ า พระเยโฮวาห์ ทรงประทาน
และข้ าพเจ้ าผู้ เดียวได้ หนี รอดมา และพระเยโฮวาห์ ทรงเอาไปเสี ย
สาธุ การแด่ พระนามพระเยโฮเรียนท่าน"
16 ขณะที เขากํา ลั งพู ดอยู่ ก็มี วาห์ "
อี กคนหนึ งมาเรี ยนว่ า "เพลิ ง 22 ในเหตุ ก ารณ์ น ี ทั งสิ นโยบมิ
ของพระเจ้ าตกลงมาจากฟ้ า ได้ ทาํ บาปหรื อกล่ าวโทษพระเจ้ า
สวรรค์ ไ หม้ แกะและคนใช้ และ อย่ างโง่ เขลา
ซาตานรับอนุ ญาต
เผาผลาญเสียหมด และข้ าพเจ้ า
ทรมานตัวโยบเอง
แต่ ผู้ เดี ย วได้ หนี ร อดมาเรี ยน
และอยู่ มาวันหนึ ง เมื อบุตร
ท่าน"
ชายทั งหลายของพระเจ้ ามา
17 ขณะที เขากําลังพูดอยู่ มี อีก

2

(CC) โยบ C:CG (CG) C พกษ GG:GH (CH) โยบ C:K (CK) C ซมอ K:CN (CI) ปฐก CE:N
(CM) ปฐก CL:GK (CN) ปฐก CC:GP; อสย GH:CH (CP) โยบ M:G-H (CL) ยรม K:CC-CG
(GE) ปฐก HN:GL (GC) ปฐก H:CL; สดด KL:CN (GG) โยบ G:CE (C) โยบ C:M; อสย M:C
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โยบ G
หน้ า 1082
รายงานตั วต่ อพระพั กตร์ พระ พระพั กตร์ ของพระเยโฮวาห์
เยโฮวาห์ ซาตานก็มาในหมู่ พวก และได้ ให้ โยบเป็ นฝี ร้ าย ตั งแต่
เขาเพื อรายงานตัวต่ อพระพั กตร์ ฝ่ าเท้ าของท่ านจนถึ งกระหม่ อม
พระเยโฮวาห์ ด้วย
ทีศีรษะ
2และพระเยโฮวาห์ ตรัสถามซา- 8และท่ านก็เอาชิ นหม้ อแตกขู ด
ตานว่ า "เจ้ ามาจากไหน" ซาตาน ตั วของท่ าน และนั งอยู่ ในกอง
ทู ลตอบพระเยโฮวาห์ ว่ า "จาก ขี เถ้ า
ไปๆมาๆอยู่ บนแผ่ นดิ นโลกและ
ภรรยาโยบเยาะเย้ยท่ าน
จากเดินขึ นเดินลงบนนั น"
9แล้ วภรรยาท่านเรียนว่ า "ท่าน
3และพระเยโฮวาห์ ตรั สกั บซา- ยังจะยึดมั นในความซื อสัตย์ ของ
ตานว่ า "เจ้ าได้ ไตร่ ตรองดู โยบ ท่านอีกหรือ จงแช่ งพระเจ้ าและ
ผู้ รั บใช้ ของเราหรื อไม่ ว่ า บน ตายเสียเถอะ"
แผ่ นดิ นโลกไม่ มี ใครเหมื อนเขา 10 แต่ ท่านตอบนางว่ า "เธอพูด
เป็ นคนดี รอบคอบและเที ยง อย่ างหญิ งโฉดจะพึ งพู ด อะไร
ธรรม เกรงกลัวพระเจ้ าและหั น กั น เราจะรั บสิ งดี จากพระหั ตถ์
เสี ยจากความชั วร้ าย เขายั งยึ ด ของพระเจ้ า และจะไม่ รับของชั ว
มั นในความซื อสั ต ย์ ของเขาอยู่ บ้ างหรือ" ในเหตุการณ์น ี ท ังสิ น
ถึ งแม้ เจ้ าชวนเราให้ ต่ อสู้ กั บเขา โยบมิ ไ ด้ กระทํา บาปด้ วยริ ม ฝี
เพื อทําลายเขาโดยไม่ มีเหตุ"
ปากของตน
4แล้ วซาตานทู ลตอบพระเยโฮสหายสามคนของโยบ
วาห์ ว่า "หนังแทนหนัง คนย่ อม 11 เมื อสหายทั งสามของโยบได้
ให้ ทุ กอย่ างที เ ขามี อยู่ แทนชี วิ ต ยิ นถึ งภั ยพิ บัติ น ี ทั งสิ นที ได้ เกิ ด
ของเขา
ขึ นกั บท่ าน ต่ างก็มาจากที ของ
5แต่ บั ดนี ขอพระองค์ เหยี ยด ตน คือ เอลีฟัสชาวเทมาน บิลพระหั ตถ์ ของพระองค์ และ ดัดคนชู อาห์ และโศฟาร์ชาวนาแตะต้ องกระดู กและเนื อของเขา อามาห์ เขาได้ นั ดมาพร้ อมกั น
และเขาจะแช่ ง พระองค์ ต่ อพระ เพื อร่ วมทุ ก ข์ กั บท่ า นและเล้ า
พักตร์ของพระองค์"
โลมใจท่าน
6และพระเยโฮวาห์ ตรั สกั บซา- 12 เมื อเขาเงยหน้ าขึ นแต่ ไ กล
ตานว่ า "ดูเถิด เขาอยู่ ในมือของ เขาก็จาํ ท่ านไม่ ได้ ก็เปล่ งเสี ยง
เจ้ า จงไว้ ชีวิตของเขาเท่านั น"
ร้ องไห้ ต่ างก็ฉีกเสื อคลุ มของ
7 ซาตานจึ งออกไปจากเบื อง ตน และซัดผงคลีดินเหนือศีรษะ
(G) ปฐก CM:P (H) โยบ C:C (K) อสธ N:H-K; อสย G:GE-GC (I) โยบ C:CC; CL:GE
(M) โยบ C:CG; HP:CE-CC (N) C พกษ GG:GG; โยบ HE:CN (P) โยบ CL:CK-CN
(L) ปฐก H:M (CE) ปฐก H:CN; G ซมอ CL:GG (CC) โยบ M:CK (CG) โยบ CL:CK
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หน้ า 1083
โยบ G, H
ของตนขึ นไปยังฟ้ าสวรรค์
เปล่ งเสียงร้ องครําครวญ
13 และนั งกั บท่ านบนดินเจ็ดวั น 9 ขอให้ ดาวเวลารุ่ งสางของมั น
เจ็ดคื น ไม่ มี สั กคนหนึ งพู ดกั บ มื ด ขอให้ มั นหวั งความสว่ าง
ท่านสั กคํา ด้ วยเขาเห็นว่ าความ แต่ ไม่ พบ อย่ าให้ เห็นแสงอรุ ณ
ทุ กข์ ระทมของท่ านนั นใหญ่ ยิ ง รุ่ งเช้ า
นัก
10 เพราะว่ ามั น มิ ไ ด้ ปิ ดประตู
โยบกล่ าวถึงความทุกข์
แห่ งครรภ์ มารดาของข้ า หรื อ
ซ่ อ นความเศร้ าโศกจากตาของ
และความหมดหวังของตน
ต่ อมาโยบอ้ าปากของท่ า น ข้ า
11 ทําไมข้ าไม่ ตายเสียแต่ กาํ เนิด
แช่ งวันกําเนิดของท่าน
ทํา ไมข้ าไม่ ขาดใจเสี ยเมื อข้ า
2และโยบว่ า
3"ขอให้ วั นซึ งข้ าเกิ ดนั นพิ นาศ ออกมาจากครรภ์แล้ วก็ส ิ นไป
ทังคืนทีพูดว่ า `ตั งครรภ์เด็กชาย 12 ทําไมหั วเข่ าจึงรับข้ าไว้ หรือ
ทําไมหั วนมมีให้ ข้าดูด
คนหนึ งแล้ ว' นั นด้ วย
4ขอให้ วันนั นเป็ นความมื ด ขอ 13 ถ้ าหาไม่ แล้ ว ข้ าจะนอนเงียบ
พระเจ้ าจากเบื องบนอย่ า แสวง สงบอยู่ ข้ าจะหลับ แล้ วข้ าจะได้
หาวันนั น หรื ออย่ าให้ แสงสว่ าง หยุดพักอยู่
14 กั บพวกกษั ต ริ ย์ และพวกที
ส่ องในวันนั น
5ขอความมื ดทึ บและเงามั จจุ - ปรึ กษาของแผ่ นดิ นโลก ผู้ ได้
ราชยึ ดเอาวั นนั นไว้ ขอให้ เมฆ สร้ างที โดดเดี ยวอ้ างว้ างไว้ สํา คลุมมันไว้ ขอให้ ความดําทะมึน หรับตัวเอง
15 หรื อ กั บเจ้ านายผู้ มี ท องคํา
แห่ งวันนั นทําให้ มันหวาดกลัว
6คื นนั นน่ ะ ขอให้ ความมื ดทึบ ผู้ บรรจุ เงินไว้ เต็มบ้ าน
ฉวยมั นไว้ อย่ าให้ มั นเข้ าส่ วน 16 หรื อทําไมข้ าไม่ เป็ นอย่ างลู ก
ท่ ามกลางบรรดาวั นของปี อย่ า ที แท้ งซึ งซ่ อนไว้ อย่ างทารกซึ ง
ให้ นั บมั นเข้ าเป็ นส่ วนของเดื อน ไม่ เคยเห็นแสงสว่ าง
17 ที นั นคนชั วร้ ายหยุ ด ดิ นรน
ต่ อไปเลย
7ดู เถิ ด ขอให้ คื นนั นเป็ นหมั น และที นั นผู้ ที เหนื อยอ่ อนได้
ขออย่ า ให้ เสี ยงร้ องอั นชื นบาน หยุดพัก
18 ที นั นผู้ ถูกจองจําก็สบายด้ วย
ได้ ยินในคืนนั น
เขาทั งหลายไม่ ได้ ยิ น
8ขอให้ บรรดาผู้ ทีสาปวันได้ สาป กั น
คื นนั นด้ วย คื อผู้ ที พร้ อมจะ เสียงของผู้ กดขี

3

(CH) อสร L:H (C) โยบ C:GG (H) โยบ CE:CP (K) อพย CE:GG (I) โยบ CE:GC-GG
(N) อสย CH:GE (P) G พศด HI:GI (L) โยบ HE:GM (CC) สดด IP:P (CG) ปฐก HE:H
(CH) ปญจ M:H (CK) โยบ HE:GH (CI) โยบ GG:GI (CM) สดด IP:P (CN) โยบ CK:CH
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โยบ H, K
หน้ า 1084
19 ผู้ น้ อยและผู้ ใหญ่ ก ็อยู่ ที นั น มือทีอ่อนเปลี ยให้ มีกาํ ลัง
และทาสก็เป็ นอิ สระพ้ นจากนาย 4 ถ้ อยคํา ของท่ า นหนุ นใจคนที
ของเขา
กําลังสะดุด และท่านได้ ทาํ เข่ าที
20 ไฉนหนอผู้ ที ทนทุ กข์ เวทนา อ่ อนเปลี ยให้ มั นคง
อย่ างนี ยังได้ รับแสงสว่ าง และ 5แต่ บั ดนี มาถึ งท่ านแล้ ว และ
ผู้ ทีมีใจขมขื นได้ รับชี วิต
ท่ านก็ท้ อใจ มั นแตะต้ องท่ าน
21 ผู้ คอยความตาย แต่ มั นไม่ เข้ า และท่านก็ลาํ บากใจ
มา และขุ ดหามั นมากกว่ าหา 6ความยํา เกรงของท่ าน ความ
ทรัพย์ทีซ่อนอยู่
มั นใจของท่ าน ความหวั งของ
22 ผู้ ซึ งเปรมปรี ด7 ิ อย่ างยิ งและ ท่ าน และการประพฤติ ดี รอบ
ยินดี เมื อเขาพบหลุมฝังศพ
คอบของท่านอยู่ ทีไหนเล่ า
23 ไฉนจึ ง ประทานความสว่ า ง 7 ข้ าขอร้ องให้ ท่ า นจํา ไว้ หน่ อ ย
แก่ ผ้ ู ทีทางของเขาซ่ อนอยู่ ผู้ ซึ ง เถิดว่ า ผู้ ทีไร้ ความผิดเคยพินาศ
พระเจ้ าทรงล้ อมรั วต้ นไม้ ก ั นไว้
หรื อ หรื อคนเที ยงธรรมถู กตั ด
24 เพราะการถอนหายใจของข้ า ออกทีไหน
มีมาก่ อนอาหารของข้ า และการ 8ตามทีข้าได้ เห็น บรรดาผู้ ทีไถ
ครวญครางของข้ าก็ เ ทออกมา ความชั วช้ า และหว่ านความชั ว
เหมือนนํา ทังหลาย
ร้ าย ก็ได้ เกี ยวอย่ างนั น
25 เพราะสิ งที ข้ ากลั วมากก็ ม า 9 เขาพิ น าศด้ วยลมหายใจของ
เหนือข้ า และสิ งที ข้าครั นคร้ าม พระเจ้ า และเขาต้ องสิ นไปด้ วย
ก็ตกแก่ ข้า
ลมแห่ งพระนาสิกของพระองค์
26 ข้ าไม่ สบายใจเลย ทังข้ าก็ไม่ 10 เสี ยงคํา รามของสิ งโต และ
สงบ ข้ าไม่ ได้ หยุดพัก แต่ ความ เสี ยงของสิ งโตดุ ร้ าย และฟั น
ทรมานก็มาหา"
ของสิงโตหนุ่ มก็หักเสียแล้ ว
เอลีฟัสตอบโยบ
11 สิ งโตแก่ พินาศ เพราะขาด
แล้ วเอลี ฟัสชาวเทมานตอบ เหยื อ และลู กของสิ งโตที แข็ง
แรงก็กระจัดกระจายไป
ว่ า
2"ถ้ าจะลองพู ดสั กคํา ท่ านจะ 12 มี คํา หนึ งมาถึ งข้ าอย่ าง
ทนไหวไหม ถึ งกระนั นใครจะ เงี ยบๆ หู ของข้ าได้ ยิ นเสี ยง
กระซิบคํานั น
อดพูดได้
3ดู เถิ ด ท่ านได้ แนะนํา คนมา 13 ท่ ามกลางความคิ ดจากนิ มิ ต
มากมายแล้ ว และท่ านได้ เสริ ม กลางคืนเมื อคนหลับสนิท

4

(CL) โยบ HE:GH (GE) โยบ M:L (GC) กดว CC:CI (GH) อสย KE:GN (GK) โยบ N:CL
(GI) โยบ C:I (GM) โยบ GN:L (C) โยบ G:CC (G) G คร G:K-M (H) ปฐก CP:CL
(K) สดด CKI:CK (I) โยบ H:GI-GM (M) โยบ C:C (N) โยบ L:GG-GH (P) สดด N:CK
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หน้ า 1085
โยบ K, I
14 ความครั นคร้ ามมาเหนื อ ข้ า 2แน่ ละ ความโกรธฆ่ าคนโฉด
และตัวสั น ซึ งกระทําให้ กระดู ก และความริษยาฆ่ าคนเขลา
ทังสิ นของข้ าสั นสะเทือน
3ข้ าเคยเห็นคนโฉดหยั งราก แต่
15 มี วิญญาณองค์ หนึ งผ่ านหน้ า ทั นใดนั นข้ าก็ แช่ ง ที อาศั ยของ
ของข้ า ขนทีเนื อของข้ าลุกชั น
เขา
16 องค์ น ั นนิ งอยู่ แต่ ข้ าพิ - 4บุ ตรของเขาห่ างไกลจากความ
เคราะห์ รู ปร่ างขององค์น ั นไม่ ได้ ปลอดภัย เขาถู กบีบคั นทีประตู
มี สั ณฐานอย่ างหนึ งข้ างหน้ าตา เมื อง และไม่ มี ผ้ ู ใดช่ วยเขาให้
ของข้ า เงี ยบอยู่ แล้ วข้ าได้ ยิน พ้ นได้
เสียงหนึ งว่ า
5 ผลการเกี ยวของเขาคนหิ วก็
17 `มนุ ษย์ ที อ่ อนแอจะชอบ กินเสีย แม้ ส่วนทีเอาหนามสะไว้
ธรรมยิ งกว่ าพระเจ้ าได้ หรื อ เขาก็เอาออกไป และคนกระหาย
มนุ ษย์ จ ะบริ สุ ทธิ7 ยิ งกว่ าผู้ ทรง ก็หอบฮั กๆติ ดตามความมั งคั ง
สร้ างเขาได้ หรือ
ของเขา
18 ดู เถิ ด แม้ ผ้ ู รั บใช้ ของพระ 6เพราะความทุ กข์ใจมิ ได้ มาจาก
องค์ พระองค์ ก ็ ไ ม่ ท รงวางพระ ผงคลี หรือความยากลําบากงอก
ทัย และทู ตสวรรค์ของพระองค์ ออกมาจากดิน
พระองค์ทรงกล่ าวโทษทีเขาโง่
7แต่ มนุ ษย์ เกิ ดมาเพื อแก่ ความ
19 ผู้ ที อาศั ยในเรื อ นดิ น จะยิ ง ยากลํา บาก อย่ างประกายไฟ
กว่ านั นสั กเท่ าใด รากฐานของ ย่ อมปลิวขึ นบน
เขาอยู่ ในผงคลี ดิ น ผู้ ถู กขยี 8ข้ าจะแสวงหาพระเจ้ า และข้ า
เหมือนอย่ างตัวมอด
จะมอบเรื องราวของข้ ากั บพระ
20 เขาถู กทํา ลายระหว่ า งเวลา เจ้ า
เช้ าและเย็น เขาพิ นาศไปเป็ น 9ผู้ ทรงกระทํา การใหญ่ เหลื อที
นิตย์โดยไม่ มีผ้ ู ใดสนใจ
จะหยั งรู้ ได้ และการมหั ศจรรย์
21 สง่ าราศี ซึ งอยู่ ภายในเขาจะ อย่ างนับไม่ ถ้วน
หายไปมิใช่ หรือ เขาจะตายด้ วย 10 พระองค์ ประทานฝนบน
ปราศจากปั ญญา'"
แผ่ นดิ นโลก และทรงส่ งนํา มา
เอลีฟัสติ เตี ยนโยบต่ อไป
บนไร่ นา
"ร้ องเรี ยกเดี[ ยวนี ซิ มี ผ้ ู ใด 11 พระองค์ ทรงตั งคนตํา ไว้ บน
จะตอบท่ าน ท่ านจะหั นไป ที สู ง และบรรดาคนที ไว้ ทุ กข์ ก ็
ทรงยกขึ นให้ ปลอดภัย
หาวิสุทธิชนผู้ ใด

5

(CK) โยบ N:CK (CI) สดด CEK:K (CM) C พกษ CL:CG (CN) โยบ P:H (CP) โยบ CI:CI
(CL) โยบ CE:L (GE) G พศด CI:M (GC) สดด HL:I (C) โยบ CI:P-CE (G) โยบ CP:K
(H) โยบ GN:P (K) โยบ K:CE (I) พบญ GP:HH (M) โยบ HK:GL (N) โยบ CK:C
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โยบ I, M
หน้ า 1086
12 พระองค์ ท รงขั ด ขวางอุ บาย ใส่ ร้ ายของลิ น และจะไม่ กลั ว
ของเจ้ าเล่ ห์ เพื อมื อของเขาจะ การทําลายเมื อมันมาถึง
ได้ ทาํ ไม่ สาํ เร็จ
22 ท่ า นจะเยาะการทํา ลายและ
13 พระองค์ ทรงจั บคนที มี ปัญ- การกั นดารอาหาร และจะไม่
ญาด้ วยอุบายของเขาเอง และคํา กลัวสัตว์ป่าดิน
ปรึ กษาของคนหลั กแหลมก็ส ิ น 23 ท่ านจะพั นธมิ ตรกั บหิ นแห่ ง
ลงโดยด่ วน
ทุ่ งนา และสัตว์ป่าทุ่ งจะอยู่ อย่ าง
14 เขาประสบความมื ด ในเวลา สันติกับท่าน
กลางวั น และคลําไปในเที ยงวัน 24 ท่ า นจะทราบว่ าเต็ น ท์ ข อง
เหมือนอย่ างกลางคืน
ท่านปลอดภัย และท่านจะไปพัก
15 แต่ พระองค์ ทรงช่ วยคนขั ด ในทีอาศัยของท่าน และจะไม่ ทาํ
สนจากดาบ จากปากของเขาและ ความผิดบาป
จากมือของคนมีกาํ ลัง
25 ท่ านจะทราบด้ วยว่ าเชื อสาย
16 คนจนจึ งมี ความหวั ง และ ของท่ านจะมากมาย และลู ก
ความชั วช้ าก็ปิดปากของตน
หลานของท่ านจะเป็ นอย่ างหญ้ า
17 ดูเถิด มนุ ษย์คนใดทีพระเจ้ า แห่ งแผ่ นดินโลก
ทรงติเตียนก็เป็ นสุข เพราะฉะ- 26 ท่านจะมาที หลุมศพของท่าน
นั นอย่ าดู ห มิ นการตี ส อนของ เมื อแก่ หง่ อม อย่ างฟ่ อนข้ าวที
องค์ผ้ ู ทรงมหิ ทธิฤทธิ7
นํามาสู่ ลานตามฤดู
18 เพราะพระองค์ ท รงให้ บาด 27 ดูเถิด นี แหละ เป็ นข้ อทีเรา
เจ็บ แต่ พระองค์ทรงพันแผลให้ ตรองออกมาเป็ นความจริ ง จง
พระองค์โบยตี แต่ พระหั ตถ์ของ ฟั งและทราบ เพื อประโยชน์ของ
พระองค์ทรงรักษา
ตนเถิด"
19 พระองค์ จ ะทรงช่ วยท่ า นให้
โยบขอความเมตตา
พ้ นจากความยากลํา บากหก
ประการ เออ เจ็ดประการ จะไม่
แล้ วโยบตอบว่ า
มีเหตุร้ายมาแตะต้ องท่าน
2"โอ ข้ าอยากให้ ชั งดู ความ
20 ในคราวกั นดารอาหาร พระ เศร้ าโศกของข้ า และเอาความ
องค์ จะทรงไถ่ ท่ านออกจาก ลํา บากยากเย็ น ของข้ าใส่ ไ ว้ ใน
ความตาย และในการสงคราม ตราชู
จากอานุ ภาพของดาบ
3 บั ดนี ก็ จ ะหนั กกว่ าทรายใน
21 จะทรงซ่ อ นท่ า นไว้ จากการ ทะเล เพราะเหตุน ี คาํ พู ดของข้ า

6

(CG) โยบ CG:CM (CH) G ซมอ CI:HC (CK) โยบ CG:GI (CI) สดด CE:CK
(CM) C ซมอ G:P (CN) สดด LK:CG (CP) พบญ HG:HL (CL) สดด HK:CL
(GE) ปฐก KI:N (GC) สดด HC:GE (GG) G พกษ CL:GC (GH) สดด LC:CG (C) โยบ K:C
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หน้ า 1087
โยบ M
ก็จะถู กกลืนไปหมด
สัมฤทธิ7 หรือ
4เพราะธนู ขององค์ ผ้ ู ทรงมหิ ท- 13 ข้ าไม่ มี ความช่ วยเหลื อในตั ว
ธิฤทธิ7 กอ็ ยู่ ในตัวข้ า จิตใจของข้ า ข้ าหรื อ ข้ าจนปั ญญาเสี ยแล้ ว
ดื มพิ ษของมั น ความน่ าหวาด หรือ
เสี ยวจากพระเจ้ าขยายแนวเข้ า 14 บุ ค คลผู้ ใดสิ นความหวั ง ก็
ใส่ ข้า
ควรได้ รั บความกรุ ณาจากเพื อน
5ลาป่ าร้ องเมื อมั น มี หญ้ าหรื อ แต่ เขาทอดทิ งความยําเกรงองค์
วั วผู้ ร้ องบนกองหญ้ าของมั น ผู้ ทรงมหิ ทธิฤทธิ7
หรือ
15 พี น้ องของข้ าทรยศอย่ างลํา6จะรั บประทานสิ ง ที จื ด โดยไม่ ธาร อย่ างลําธารทีนาํ ไหลล้ น
ใส่ เกลือได้ หรือ หรือไข่ ขาวมีรส 16 ซึ งดําไปเหตุด้วยนํา แข็ง และ
อะไรบ้ าง
ทีหิมะซ่ อนตัวอยู่ ในนั น
7สิ งที จิ ตใจของข้ าไม่ ยอมแตะ 17 เมื อมั นร้ อนขึ นมั น ก็หายไป
ต้ องนั น กลั บเป็ นอาหารระทม เมื อร้ อนมั นก็ สู ญไปจากที ของ
ทุ กข์ของข้ า
มัน
8โอ ข้ าอยากจะได้ สมดั งที ทู ล 18 หมู่ คนเดิ น ทางหั นออกจาก
ขอ และขอพระเจ้ าทรงประทาน ทางของเขา เขาขึ นไปยั งที ร้ าง
ตามความปรารถนาของข้ า
เปล่ า และพินาศ
9ว่ า พระเจ้ า พอพระทั ยที จะขยี 19 หมู่ คนเดิ นทางของตํา บล
ข้ าว่ า พระองค์ จะใช้ พระหั ตถ์ เทมามองดู คนเดิ นทางของ
ของพระองค์อย่ างเต็มที และตัด เมื อ งเชบารอคอยหมู่ คนเหล่ า
ข้ าออกเสีย
นั น
10 นี จะเป็ นการปลอบโยนใจ 20 เพราะเขาทั งหลายหวั งใจ
ของข้ า ข้ าจะเสริมกําลังในความ เขาจึ งต้ องผิ ดหวั ง เขามาถึ งที
ทุ กข์ ขออย่ าให้ พระองค์ แสดง นั นและต้ องละอายใจ
พระเมตตา เพราะข้ ามิได้ ปกปิ ด 21 เพราะบั ดนี ท่ านทั งหลายก็
พระวจนะขององค์ผ้ ู บริสุทธิ7 น ั น
ไร้ ความหมาย ท่ านเห็ นความ
11 ข้ ามีกาํ ลังอะไร ทีข้าจะมี ลําบากยากเย็นของข้ า และท่าน
ความหวัง และอะไรเป็ นอวสาน ก็กลัว
ของข้ า ทีข้าจะต่ อชี วิตของข้ า
22 ข้ าพู ดว่ า `ขอของกํา นั ลข้ า
12 กํา ลั ง ของข้ าเป็ นกํา ลั ง ของ หน่ อย' หรื อ `ขอสิ นบนจาก
หิ นหรือ เนื อของข้ าเป็ นเนื อทอง ทรัพย์สินของท่านให้ ข้า'
(K) โยบ CM:CG (I) สดด CEK:CK (M) โยบ M:GI (N) C พกษ CN:CG (P) โยบ M:CC-CH
(L) โยบ H:GE (CE) โยบ H:GG (CC) โยบ N:I-N (CG) โยบ KE:CP (CH) โยบ CL:GP
(CK) โยบ K:H-K (CI) โยบ CL:CL (CN) C พกษ CN:C (CL) ปฐก GI:CI
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โยบ M, N
หน้ า 1088
23 หรือว่ า `ขอช่ วยข้ าให้ พ้นจาก เขาแบ่ งคื นแห่ งความน่ าอิ ดโรย
มือของปฏิปักษ์' หรือว่ า `ขอไถ่ แก่ ข้า
ข้ าจากมือของผู้ มีอาํ นาจ' หรือ
4เมื อข้ านอนลง ข้ าว่ า `เมื อไร
24 สอนข้ าซี และข้ าจะเงียบ ขอ หนอข้ าจะลุ กขึ น และกลางคื น
ทําให้ ข้าเข้ าใจว่ าข้ าผิดตรงไหน
จะผ่ านพ้ นไป' และข้ าก็พลิกไป
25 คําซื อตรงมี อาํ นาจมากจริ งๆ พลิกมาจนรุ่ งเช้ า
แต่ คํา ติ เ ตี ย นของท่ า นติ เ ตี ยน 5เนื อของข้ าห่ มหนอนและก้ อน
อะไร
ฝุ่ น หนังของข้ าแข็งขึ น แล้ วก็น่า
26 ท่ านคิ ดว่ าท่ า นติ เตี ยนถ้ อย รังเกียจ
คํา ได้ หรื อ เมื อคํา ปราศรั ยของ 6วั น คื น ของข้ าเร็ วกว่ ากระสวย
คนสิ นหวังเป็ นแต่ ลม
ของช่ างทอ และสิ นสุ ดลงด้ วย
27 เออ ท่านทังหลายเอาเปรียบ ไร้ ความหวัง
ลูกกําพร้ าพ่ อ และขุ ดบ่ อดั กจับ 7โอ ขอทรงจําไว้ ว่า ชี วิตของข้ า
เพื อนของท่าน
พระองค์ เป็ นแต่ ลมหายใจ ตา
28 ฉะนั นบัดนี ขอมองดูข้าด้ วย ของข้ าพระองค์ จะไม่ เห็ น สิ งดี
ความพอใจเถิด เพราะถ้ าข้ ามุ สา อีกเลย
ก็จะปรากฏแจ้ งแก่ ท่าน
8ตาของผู้ ที เห็ นข้ าพระองค์ จะ
29 ขอที เถอะ ขอหั นคิ ดใหม่ ไม่ ได้ ดู ข้ าพระองค์ อี กต่ อไป
อย่ าทําความชั วช้ าเลย เออ กลับ ฝ่ ายพระเนตรของพระองค์ มอง
คิดใหม่ เถอะ ข้ ายังชอบธรรมอยู่ หาข้ าพระองค์ ข้ าพระองค์ ก ็ไป
30 มี ความชั วช้ าสิ งใดบนลิ นข้ า เสียแล้ ว
หรือ ข้ าไม่ ร้ ู ถึงรสภัยพิบัติหรือ"
9เมฆจางและหายไปฉันใด บุคโยบอ้อนวอนต่ อพระเจ้า
คลที ลงไปยั งแดนคนตายก็มิ ได้
"มนุ ษย์ ไม่ มี เวลากําหนดบน ขึ นมาฉันนั น
แผ่ นดิ นโลกหรื อ และชี วิต 10 เขาจะไม่ กลั บ ไปเรื อ นของ
ของเขาไม่ เ หมื อ นชี วิ ต ของลู ก เขาอี ก หรือทีอยู่ ของเขาก็จะไม่
รู้ จักเขาอีกเลย
จ้ างดอกหรือ
2 เหมื อนอย่ า งทาสที ปรารถนา 11 เพราะฉะนั น ข้ าพระองค์ จึ ง
เงา และเหมื อนอย่ างลู กจ้ างผู้ ไม่ ยั บยั งปากของข้ าพระองค์
ข้ าพระองค์ จะพู ดด้ วยความแสน
มองหาค่ าจ้ างแห่ งงานของตน
3เช่ นเดียวกัน ข้ าต้ องได้ รับส่ วน ระทมแห่ งจิ ตใจของข้ าพระองค์
เปล่ าประโยชน์เป็ นเดือนๆ และ ข้ าพระองค์ จ ะบ่ น ด้ วยความขม

7

(GK) โยบ I:GN (GI) โยบ K:K (GM) โยบ G:CE (GN) โยบ GG:L (GP) โยบ CC:H
(GL) โยบ CN:CE (HE) โยบ HH:P-CG (C) โยบ CK:I (G) สดด CCL:CHC (H) โยบ GL:G
(K) โยบ N:CH-CK (I) โยบ G:N-P (M) โยบ L:GI (N) โยบ CE:L (P) โยบ GE:L
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หน้ า 1089
โยบ N, P
ขื นแห่ งจิตใจของข้ าพระองค์
แล้ ว ข้ าพระองค์ จะทํา อะไรแก่
12 ข้ าพระองค์ เป็ นทะเล หรื อ พระองค์ เล่ า ทําไมพระองค์ จึ ง
เป็ นปลาวาฬหรื อ พระองค์ จึ ง ทรงทํา ให้ ข้ าพระองค์ เ ป็ นเป้ า
ทรงวางยามเฝ้ าข้ าพระองค์
หมายของพระองค์ ดั งนั นจึ ง
13 เมื อข้ าพระองค์พูดว่ า `เตียง เป็ นภาระหนักแก่ ข้าพระองค์เอง
ของข้ าจะเล้ าโลมข้ า ที นอนของ 21 ทํา ไมพระองค์ ไ ม่ ท รงประข้ าจะบรรเทาการร้ องทุ ก ข์ ของ ทานอภั ยแก่ ก ารละเมิ ดของข้ า
ข้ า'
พระองค์ และนําเอาความชั วช้ า
14 แล้ วพระองค์ ก ็ทาํ ให้ ข้ า พระ ของข้ าพระองค์ ไปเสี ย เพราะ
องค์ กลั วด้ วยความฝั น และทํา บั ด นี ข้ าพระองค์ จ ะนอนลงใน
ให้ ข้ าพระองค์ ห วาดเสี ยวด้ วย ผงคลี ดิ น พระองค์ จะทรงเสาะ
นิมิต
หาข้ าพระองค์ ในเวลาเช้ า แต่
15 จิ ต ใจข้ าพระองค์ จึ ง เลื อ กที ข้ าพระองค์จะไม่ อยู่ แล้ ว"
จะถู กรัดคอตาย และเลือกความ
บิลดัดว่ าโยบเป็ น
ตายแทนชี วิตของข้ าพระองค์
คนหน้าซื อใจคด
16 ข้ าพระองค์ เบื อชี วิ ต ข้ า
แล้ วบิ ล ดั ดคนชู อาห์ ตอบ
พระองค์ จะไม่ อยู่ ตลอดไป
ว่ า
ปล่ อยข้ า พระองค์ แต่ ลาํ พั งเถิ ด 2"ท่ านจะพู ดอย่ างนี อยู่ นานเท่ า
เพราะวันคืนของข้ าพระองค์ เป็ น ใด และคําปากของท่ านจะเป็ น
แต่ เพียงเปล่ าประโยชน์
พายุนานสักเท่าใด
17 มนุ ษย์เป็ นอะไร พระองค์จึง 3พระเจ้ าทรงผั นแปรความยุ ติ ทรงถื อว่ าเขาสําคั ญนั ก และที ธรรมหรือ หรือองค์ผ้ ู ทรงมหิ ทพระองค์ใส่ พระทัยเขา
ธิ ฤทธิ7 ผั นแปรความเที ยงธรรม
18 ทรงเยี ยมเขาทุ กเช้ า ทรงลอง หรือ
ดูเขาทุ กขณะ
4ถ้ าบุ ตรของท่ านได้ กระทําบาป
19 อี กนานเท่ าใดพระองค์ จึ งจะ ต่ อพระองค์ และพระองค์ ทรง
ไม่ ท รงออกไปจากข้ าพระองค์ ทอดทิ งเขาทั งหลายเพราะเหตุ
หรื อปล่ อยข้ าพระองค์ แต่ ลาํ พั ง การละเมิดของเขา
จนข้ าพระองค์ จะกลื นนํา ลาย 5 ถ้ าท่ า นจะหมั นแสวงหาพระ
ของตนได้
เจ้ า และวิ งวอนต่ อองค์ ผ้ ู ทรง
20 โอ ข้ าแต่ พระองค์ ผ้ ู ปกปั ก มหิ ทธิฤทธิ7
รักษามนุ ษย์ ข้ าพระองค์ทาํ บาป 6 ถ้ าท่ านบริ สุ ทธิ7 และเที ยง

8

(CG) โยบ N:CN (CH) โยบ N:H-K (CK) ปฐก KE:I-N (CI) G ซมอ CN:GH
(CM) โยบ H:GE-GG (CN) สดด P:K (CP) อพย GE:I (CL) โยบ L:CP (GE) โยบ L:GL
(GC) โยบ CE:CK (C) โยบ G:CC (G) โยบ CC:G-H (H) โยบ K:CN (K) โยบ C:I
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โยบ P, L
หน้ า 1090
ธรรมแน่ ละ บั ดนี พระองค์ ก ็จะ ก็หาทนอยู่ ไม่
ทรงตื นขึ นเพื อท่าน และทรงให้ 16 เขาเขี ยวสดอยู่ ต่ อ หน้ าดวง
ที อาศั ยแห่ งความชอบธรรมของ อาทิ ตย์ และแขนงของเขาก็แผ่
ท่านเจริญเป็ นแน่
ออกเหนือสวนของเขา
7 ถึ งแม้ การเริ มต้ นของท่ านจะ 17 รากของเขาเลื อยไปเกาะกอง
เล็กน้ อย แต่ ต่ อไปปลายๆจะ หิ น และหยั งลงไปในซอกก้ อน
ใหญ่ โตมากยิ ง
หิ น
8ข้ าขอร้ อง ให้ ท่านถามคนโบ- 18 ถ้ าพระองค์ ทาํ ลายเขาไปจาก
ราณดู และคิ ดดูว่า บรรพบุ รุษ ที ของเขาแล้ วที น ั นจะปฏิเสธเขา
ค้ นพบสิ งใดบ้ าง
ว่ า `ข้ าไม่ เคยเห็นเจ้ า'
9 (เพราะส่ วนเราเหมื อ นอย่ า ง 19 ดู เถิ ด นี เป็ นความชื นบาน
เกิ ดวานนี จะรู้ อะไรก็หาไม่ แห่ งทางของเขา และผู้ อื นจะ
เพราะวั นคื นของเราบนแผ่ นดิ น งอกออกมาจากดิน
โลกเปรียบเหมือนเงา)
20 ดูเถิด พระเจ้ าจะไม่ ทรงทอด
10 เขาจะไม่ ส อนท่ า นและบอก ทิ งคนดี รอบคอบ หรื อคํา จุ นผู้
ท่าน และกล่ าวคําจากใจของเขา กระทําความชั วร้ าย
หรือ
21 พระองค์ ยั งจะทรงให้ ปาก
11 ต้ นกกจะงอกขึ นในที ที ไม่ มี ของท่านหั วเราะร่ วน และทําให้
ตมได้ หรือ ต้ นอ้ อจะงอกงามใน ริมฝี ปากของท่านโห่ ร้องเสมอ
ทีทีไม่ มีนาํ ได้ หรือ
22 คนเหล่ านั นที เกลี ยดชั งท่ าน
12 ขณะที มี ดอกยั งไม่ ได้ ตั ด ลง จะห่ มความอับอาย และทีอาศัย
มั น ก็ เ หี ยวแห้ งไปก่ อนต้ นไม้ ของคนชั วจะไม่ มีต่อไปอีกเลย"
อื นๆ
โยบยอมรับว่ าท่ านเป็ นคนบาป
13 ทางของบรรดาผู้ ที ลื ม พระ
เจ้ าก็เป็ นอย่ างนั นแหละ ความ
แล้ วโยบตอบว่ า
หวั งของคนหน้ าซื อใจคดจะพิ - 2"จริ งที เดี ยว ข้ าทราบว่ าเป็ น
นาศไป
อย่ างนั น แต่ คนเราจะชอบธรรม
14 ความหวั งใจของเขาหั ก สะ- จํา เพาะพระพั ก ตร์ พ ระเจ้ าได้
บั น และความไว้ วางใจของเขา อย่ างไร
จะเหมือนใยแมงมุ ม
3ถ้ าคนหนึ งคนใดปรารถนาจะ
15 เขาพิ งเรื อนของเขา แต่ มั น โต้ แย้ งกั บพระองค์ ในพั นครั ง
ทานไม่ ไหว เขายึดมันไว้ แต่ มัน ผู้ นั นก็ ต อบพระองค์ ไ ม่ ไ ด้ สั ก

9

(N) โยบ KG:CG (P) โยบ CG:CG (L) โยบ N:M (CE) โยบ CG:N-P (CC) อพย G:H
(CG) สดด CGL:M-N (CH) พบญ M:CG (CK) อสย IL:I-M (CI) โยบ CP:CK
(CM) โยบ GC:N-CI (CN) โยบ CP:CM (CP) โยบ N:CE (CL) โยบ GE:I (GE) โยบ K:N
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หน้ า 1091
โยบ L
ครั งเดียว
13 ถ้ าพระเจ้ าจะไม่ ทรงหั นพระ
4 พระองค์ ฉลาดอยู่ ในพระทั ย พิ โรธของพระองค์ ก ลั บต่ อพระ
และพระกํา ลั งก็แข็งแรง ผู้ ใด องค์ เหล่ าสมุ นของความอหั งเคยได้ แข็ ง ข้ อต่ อ พระองค์ และ การต้ องกราบอยู่
เจริญขึ นได้ เล่ า
14 แล้ วข้ าจะตอบพระองค์ ไ ด้
5 พระองค์ ผ้ ู ทรงเคลื อนภู เ ขา อย่ างไร จะเลือกถ้ อยคําอะไรมา
และภู เขาทั งหลายก็ไม่ ร้ ู เมื อ โต้ ตอบพระองค์
พระองค์ ทรงควํา มั น เสี ยด้ วย 15 แม้ ว่าข้ าชอบธรรม ข้ าก็ตอบ
พระพิโรธของพระองค์
พระองค์ไม่ ได้ ข้ าจะต้ องขอพระ
6ผู้ ทรงสั นแผ่ นดิ นโลกให้ ออก กรุณาต่ อผู้ พิพากษาของข้ า
จากที ของมั น และเสาของมันก็ 16 ถ้ าข้ าร้ องทู ลต่ อพระองค์
สั นสะเทือน
และพระองค์ ทรงตอบข้ า ข้ าจะ
7ผู้ ทรงบั ญชาดวงอาทิตย์ และ ไม่ เ ชื อว่ า พระองค์ ทรงฟั งเสี ยง
มันไม่ ข ึ น ผู้ ทรงผนึกเก็บบรรดา ของข้ า
ดวงดาวไว้
17 เพราะพระองค์ ทรงขยี ข้ า
8ผู้ ทรงขึงฟ้ าสวรรค์ออกแต่ พระ ด้ วยพายุ และทวีบาดแผลของข้ า
องค์ เดี ยว และทรงยํา คลื นของ โดยไม่ มีเหตุ
ทะเล
18 พระองค์ จะไม่ ทรงให้ ข้ าหาย
9ผู้ ทรงสร้ างหมู่ ดาวจระเข้ และ ใจได้ แต่ เติ มความขมขื นให้ ข้า
หมู่ ดาวไถ หมู่ ดาวลู กไก่ และ เต็ม
หมู่ ดาวทิศใต้
19 ถ้ าข้ ากล่ าวถึ งกํา ลั ง ดู เถิ ด
10 ผู้ ทรงกระทํา มหกิ จ เหลื อ ที พระองค์ทรงมีฤทธิ7 ถ้ าเป็ นเรื อง
จะเข้ าใจได้ และการมหั ศจรรย์ การพิพากษา ใครจะนัดเวลาให้
อย่ างนับไม่ ถ้วน
ข้ าสู้ คดีได้
11 ดู เถิ ด พระองค์ ทรงผ่ านข้ า 20 ถ้ าข้ าอ้ างว่ าตั วชอบธรรม
ไป และข้ าหาเห็นพระองค์ ไม่ ปากของข้ าจะกล่ าวโทษข้ า ถ้ าข้ า
พระองค์ ทรงเลยไป และข้ าหา อ้ างว่ าตัวดีรอบคอบ พระองค์จะ
สังเกตเห็นไม่
พิสูจน์ว่าข้ าดื อดึง
12 ดู เถิ ด พระองค์ ทรงฉวยไป 21 ถึ งแม้ ข้าดี รอบคอบ ข้ าก็ไม่
ใครจะห้ ามพระองค์ ได้ ใครจะ เข้ าใจตัวข้ าเอง ข้ าจะเกลียดชี วิต
ทู ลพระองค์ ว่า `พระองค์ ทรง ของข้ า
กระทําอะไรนั น'
22 ก็เหมือนกันหมด เพราะฉะ(K) โยบ L:CL (I) โยบ GP:L (M) อสย G:CL (N) อพย CE:GC-GG (P) โยบ HN:CP
(L) โยบ HP:HC-HG (CE) โยบ I:L (CC) โยบ GH:P (CG) โยบ GH:CH (CH) โยบ GM:CG
(CK) โยบ K:CL (CI) โยบ CE:CI (CM) สดด CP:M (CN) โยบ CM:CK (CP) โยบ N:CL
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นั นข้ าจึงว่ า `พระองค์ทรงทําลาย 32 พระองค์ มิ ใช่ มนุ ษย์ อย่ างข้ า
ทังคนดีรอบคอบและคนชั ว'
ที ข้ าจะตอบพระองค์ ซึ งเราจะ
23 เมื อภั ยพิ บัติ นาํ ความตายมา มาสู้ คดีด้วยกัน
โดยฉั บพลั น พระองค์ ทรงเยาะ 33 ไม่ มี คนกลางระหว่ างเรา ผู้
เย้ ยความลํา บากยากเย็ น ของผู้ ซึ งจะวางมือบนเราทังสองได้
ไร้ ผิด
34 ขอให้ พระองค์ ทรงนํา ไม้
24 แผ่ นดิ นโลกนี ทรงมอบไว้ ใน เรียวไปจากข้ าเสียที และขออย่ า
มื อของคนชั ว พระองค์ ทรงปิ ด ให้ ความครั นคร้ ามจากพระองค์
หน้ าบรรดาผู้ วินิจฉั ยโลก ถ้ าไม่ กระทําให้ ข้ากลัวมาก
ใช่ พระองค์ แล้ วใครเล่ า
35 แล้ วข้ าจะพูดและไม่ กลั วพระ
25 `วั นทั งหลายของข้ าพระองค์ องค์ แต่ ใจจริ งของข้ าไม่ เป็ น
เร็วกว่ านักวิ ง มันพ้ นไป มันไม่ อย่ างนั น"
เห็นสิ งดีอะไร
โยบสิ3 นหวังเพราะเหตุ
26 มั น ผ่ านไปอย่ า งกั บเรื อ เร็ ว
สภาพของตน
ดังนกอินทรีโฉบลงบนเหยื อ
"จิ ต ใจข้ าเบื อชี วิ ต ของ
27 ถ้ าข้ าพระองค์ ว่า "ข้ าจะลื ม
ข้ า ข้ าจะร้ องทุ กข์ อย่ าง
คําร้ องทุ กข์ของข้ า ข้ าจะทิงหน้ า ไม่ ยั บยั ง ข้ าจะพู ดด้ วยจิ ตใจ
เศร้ าของข้ าเสีย และเบิกบาน"
ขมขื นของข้ า
28 ข้ าพระองค์ เกิ ดกลั วบรรดา 2ข้ าจะทู ลพระเจ้ าว่ า `ขออย่ า
ความทุ กข์ของข้ าพระองค์ เพราะ ทรงกล่ าวโทษข้ าพระองค์ ขอให้
ข้ าพระองค์ ทราบว่ าพระองค์ จะ ข้ าพระองค์ทราบว่ าไฉนพระองค์
ไม่ ถือว่ าข้ าพระองค์ไร้ ผิด
ทรงโต้ แย้ งกับข้ าพระองค์
29 ถ้ าข้ าพระองค์ ชั วช้ า ข้ าพระ 3พระองค์ทรงเห็นชอบแล้ วหรือ
องค์ตรากตรําเปล่ าๆทําไม
ที จะบี บบั งคั บ ที จะหมิ นพระ
30 ถ้ าข้ าพระองค์ ชาํ ระตั วของ หั ตถกิ จของพระองค์ และทรง
ข้ าพระองค์ ด้ วยนํา จากหิ มะและ โปรดแผนการของคนชั ว
ล้ างมื อของข้ าพระองค์ ด้ วยนํา
4พระองค์ ทรงมี พระเนตรอย่ าง
ด่ าง
ตาคนหรื อ พระองค์ ทรงเห็ น
31 พระองค์ ยั งจะทรงจุ่ มข้ า อย่ างมนุ ษย์เห็นหรือ
พระองค์ ลงไปในบ่ อ แม้ เสื อผ้ า 5วั นของพระองค์ เหมื อนวันของ
ของข้ าพระองค์ จ ะรั งเกี ยจข้ า มนุ ษย์ หรื อ
ปี ของพระองค์
พระองค์'
เหมือนวันคืนของคนเราหรือ

10

(GH) โยบ C:CH-CL (GK) โยบ CG:M-CE (GI) โยบ N:M-N (GM) โยบ HL:GN-HE
(GN) โยบ N:CH (GP) โยบ GC:M (GL) โยบ L:GG (HE) สดด GM:M (HC) โยบ L:GE
(HG) โยบ HH:CG (HH) โยบ L:CL (HK) โยบ CH:CC (C) โยบ H:GE-GH (G) สดด M:C-K
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6 ที พระองค์ ท รงคอยจั บความ ประสงค์ของพระองค์
ชั วช้ าข้ าพระองค์ และค้ นหาบาป 14 ถ้ าข้ าพระองค์ ทาํ บาป พระ
ของข้ าพระองค์
องค์ ทรงหมายข้ าพระองค์ ไว้
7 แม้ พระองค์ ทรงทราบว่ าข้ า และไม่ ทรงปล่ อยตั วข้ าพระองค์
พระองค์มิได้ เป็ นคนชั ว และไม่ ให้ พ้ นโทษความชั วช้ าของข้ า
มี ใ ครช่ วยให้ พ้ นออกจากพระ พระองค์
หั ตถ์ของพระองค์ได้
15 ถ้ าข้ าพระองค์ ชั วร้ าย วิ บั ติ
8พระหั ตถ์ ของพระองค์ ป ั นและ แก่ ข้ าพระองค์ ถ้ าข้ าพระองค์
ทรงสร้ างข้ าพระองค์ ถึงกระนั น ชอบธรรม ข้ าพระองค์ ยั งผงก
พระองค์ ทรงหั นมาทํา ลายข้ า ศี ร ษะของข้ าพระองค์ ข ึ นไม่ ได้
พระองค์
ข้ าพระองค์ เต็ ม ด้ วยความอดสู
9 ขอทรงระลึ ก ว่ าพระองค์ ท รง ฉะนั นขอมองดูความทุ กข์ใจของ
สร้ างข้ าพระองค์ ดุ จดั งดิ น ข้ าพระองค์
เหนี ยว พระองค์ จะทรงนํา ข้ า 16 ภั ยพิ บั ติ ต่ า งๆเพิ มมากขึ น
พระองค์ ใ ห้ กลั บเป็ นผงคลี ดิ น พระองค์ จ ะทรงล่ า ข้ าพระองค์
อีกหรือ
อย่ างสิงโตดุร้าย และทรงทําการ
10 พระองค์ มิ ไ ด้ ทรงเทข้ าพระ มหั ศจรรย์ส้ ู ข้าพระองค์อีก
องค์ออกอย่ างนํา นม และทําข้ า 17 พระองค์ ท รงฟื นพยานของ
พระองค์ ให้ แข็งเหมื อนเนยแข็ง พระองค์ ปรั ก ปรํา ข้ าพระองค์
หรือ
ใหม่ และทรงเพิ มความร้ อน
11 พระองค์ ทรงห่ มข้ าพระองค์ พระทั ยของพระองค์ ใ นข้ าพระ
ไว้ ด้ วยหนั งและเนื อ และทรง องค์ พระองค์ ทรงนํา พลโยธา
สานข้ าพระองค์ ด้ วยกระดู กและ หลายกองมาสู้ ข้าพระองค์
เส้ นเอ็น
18 ไฉนพระองค์ ท รงนํา ข้ าพระ
12 พระองค์ ทรงประสาทชี วิ ต องค์ ออกมาจากครรภ์ โอ ข้ า
และความเมตตาแก่ ข้ าพระองค์ พระองค์ อยากตายก่ อนตาใดๆ
และความดู แลรั กษาของพระ ได้ เห็นข้ าพระองค์
องค์ ได้ สงวนจิ ตวิ ญญาณข้ า 19 เหมื อ นอย่ างกั บ ว่ าข้ าพระ
พระองค์ไว้
องค์ มิ ได้ เกิ ดมา ข้ าพระองค์ คง
13 แต่ สิ งต่ อ ไปนี พระองค์ ทรง ถู กนํา จากครรภ์ ไ ปถึ ง หลุ ม ฝั ง
ซ่ อ นไว้ ในพระทั ยของพระองค์ ศพแล้ ว
ข้ าพระองค์ ท ราบว่ านี เป็ นพระ 20 วันคืนชี วิตของข้ าพระองค์ไม่
(N) โยบ GH:CE (P) สดด CCL:NH (L) โยบ N:N (CE) สดด CHL:CK-CM (CC) G คร I:G
(CG) ปฐก CL:CL (CH) โยบ GH:L (CK) โยบ CH:GM (CI) โยบ CE:N (CM) อสย HP:CH
(CN) โยบ CM:P (CP) โยบ H:CE-CC (CL) สดด IP:P (GE) โยบ N:M-N, CM
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น้ อยหรื อ ขอหยุ ดเถิ ด ขอให้ กว่ าความชั วช้ าของท่านพึงได้ รับ
ข้ าพระองค์ อยู่ ลาํ พั ง เพื อข้ า 7 ท่ า นจะหยั งรู้ สภาพของพระ
พระองค์จะชื นใจสักหน่ อย
เจ้ าได้ หรือ ท่านหยั งรู้ องค์ผ้ ู ทรง
21 ก่ อนที ข้าพระองค์ จะไปยั งที มหิ ทธิฤทธิ7 ได้ หมดหรือ
ทีข้าพระองค์ไม่ กลับ ถึงแผ่ นดิน 8นั นสูงเท่าฟ้ าสวรรค์ ท่านจะทํา
แห่ งความมืดและเงามัจจุ ราช
อะไรได้ ลึ กกว่ านรก ท่ านจะ
22 แผ่ นดิ นแห่ งความมื ดทึ บดั ง ทราบอะไรได้
ตัวความมืดทีเดียว เป็ นแผ่ นดิน 9วั ดดู ก ็ยาวกว่ าโลก และกว้ าง
แห่ งเงามัจจุ ราช ไม่ มีระเบียบ ที กว่ าทะเล
ความสว่ างเป็ นเหมื อนความ 10 ถ้ าพระองค์ทรงตัดออก และ
มืด'"
ทรงคุ มขั ง และทรงเรี ยกมาชุ ม
โศฟาร์ว่าโยบพู ดมุ สา
นุ มกั น ใครจะขั ดขวางพระองค์
ได้
และเป็ นคนหน้าซื อใจคด
แล้ วโศฟาร์ ชาวนาอา- 11 เพราะพระองค์ ทรงทราบคน
ไร้ ค่ า เมื อพระองค์ ทรงเห็ น
มาห์ ตอบว่ า
2 "ควรที จะฟั งมวลถ้ อยคํา โดย ความชั วร้ าย พระองค์จะไม่ ทรง
ไม่ มีใครตอบหรือ และคนทีพูด พิจารณาหรือ
12 แต่ คนไร้ ค่ าอยากฉลาด ถึ ง
มากควรจะนับว่ าชอบธรรมหรือ
3 ควรที คํา พู ด มุ ส าของท่ า นทํา แม้ ว่ า มนุ ษย์ เ กิ ด มาเหมื อนลู ก
ให้ คนนิ ง และเมื อท่านเยาะเย้ ย ลาป่ า
13 ถ้ าท่ านเตรี ยมใจของท่ านไว้
ไม่ ควรมีผ้ ู ใดทําให้ ท่านอายหรือ
4เพราะท่ านว่ า `หลั กคํา สอน และท่านเหยียดมือของท่านออก
ของข้ าบริ สุ ทธิ7 และข้ าก็สะอาด ไปหาพระองค์
14 ถ้ าความชั วช้ าอยู่ ใ นมื อ ของ
ในสายพระเนตรพระเจ้ า'
5แต่ โอ ใคร่ จะให้ พระเจ้ าตรัส ท่าน ทิงเสียให้ ไกล และอย่ าให้
และทรงเปิ ดริ ม พระโอษฐ์ ของ ความชั วร้ ายอาศั ยอยู่ ในเต็ นท์
ของท่าน
พระองค์ตรัสกับท่าน
6ใคร่ จะให้ พระองค์ ทรงสํา แดง 15 แล้ วแน่ ละ ท่ านจะเงยหน้ า
เคล็ ดลั บของสติ ปั ญญาให้ ท่ าน ขึ นโดยปราศจากตําหนิ ท่ านจะ
เพราะความเข้ าใจของพระองค์ มั นคง และไม่ ต้องกลัว
อเนกอนันต์ จงทราบเถิดว่ าพระ 16 เพราะท่ า นจะลื ม ความทุ ก ข์
เจ้ าทรงเรี ยกร้ องจากท่ านน้ อย ยากของท่ าน ท่ านจะจดจํา ได้

11

(GC) โยบ N:P-CE (C) โยบ G:CC (G) โยบ CM:H (H) โยบ CH:K (K) โยบ M:CE
(I) โยบ GH:H-N (M) โยบ CI:P (N) โยบ I:L (P) โยบ GG:CG (L) โยบ GP:GK-GI
(CE) โยบ I:CP (CC) สดด LK:CC (CG) สดด MG:L-CE (CH) โยบ I:P (CK) โยบ K:N
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หน้ า 1095
โยบ CC, CG
เหมือนนํา ทีได้ ไหลผ่ านพ้ นไป
5 ในความคิ ด ของผู้ ที อยู่ อย่ า ง
17 แล้ วชี วิตของท่ านจะสุ กใสยิ ง สบาย ผู้ มี เท้ าพร้ อมที จะพลาด
กว่ าเวลาเที ยงวั น ท่ านจะส่ อง เหมือนตะเกียงทีถูกสบประมาท
แสงเหมือนเวลาเช้ า
6เต็นท์ ของโจรก็มั งคั ง และ
18 และท่ านจะรู้ สึกมั นคงเพราะ บุ คคลที ยั วเย้ าพระเจ้ าก็ มั นคง
มี ความหวั ง เออ ท่ านจะตรวจ พระเจ้ าทรงนําของมากมายมาสู่
ตราดู และนอนพั กอย่ างปลอด มือของเขา
ภัย
7แต่ ขอถามสั ตว์ เดี ยรัจฉานและ
19 ท่านจะนอนลง และไม่ มีใคร มั นจะสอนท่ าน ถามนกในอาทําให้ ท่านกลัว เออ คนเป็ นอัน กาศดู และมันจะบอกท่าน
มากจะมาวอนขอความช่ วย 8หรื อพู ดกั บแผ่ นดิ นโลก และ
เหลือจากท่าน
มันจะสอนท่าน และปลาทะเลจะ
20 แต่ ตาของคนชั วร้ ายจะมืดมัว ประกาศแก่ ท่าน
เขาจะหลี ก เลี ยงหลบหนี ไ ม่ ไ ด้ 9ในบรรดาสิ งเหล่ า นี มี สิ งใดที
และความหวั งของเขาจะเหมื อน ไม่ ทราบว่ าพระหั ตถ์ของพระเยความตายนั นเอง"
โฮวาห์ ทรงกระทํา ให้ เป็ นไป
โยบตอบและว่ ากล่ าว
อย่ างนั น
10 จิตใจของสิ งทีมีชีวิตทุ กอย่ าง
ความถ่อยทรามของเพือนๆ
อยู่ ในพระหั ตถ์ของพระองค์ ทัง
ลมหายใจของมนุ ษย์ท ังปวง
แล้ วโยบตอบว่ า
2 "ไม่ ต้ องสงสั ย เลยที ท่ า นทั ง 11 หู ทดลองถ้ อยคํา มิ ใ ช่ หรื อ
หลายเป็ นเสี ย งของประชาชน และเพดานปากชิ ม รสอาหารมิ
และสติ ปั ญญาจะตายไปพร้ อม ใช่ หรือ
12 สติ ปั ญญาอยู่ กั บคนมี อ ายุ
กับท่าน
3แต่ ข้ าก็มี ความเข้ าใจอย่ างกั บ มาก และอายุ ยื นยาวทํา ให้ เกิ ด
ท่ าน ข้ าไม่ ด้ อยกว่ าท่ าน เออ ความเข้ าใจ
13 สติ ปั ญญาและฤทธานุ ภาพ
เรื องอย่ างนี ใครจะไม่ ทราบ
4 ข้ าเป็ นเหมื อ นผู้ ที ให้ เพื อน อยู่ กับพระเจ้ า พระองค์ทรงมีคาํ
บ้ านหั วเราะเยาะ ผู้ ร้ องทู ลพระ แนะนําและความเข้ าใจ
เจ้ าและพระองค์ ทรงตอบ คนดี 14 ดูเถิด พระองค์ทรงพังทลาย
รอบคอบอั นชอบธรรมเป็ นที ให้ ลงและไม่ มี ผู้ ใดสร้ างใหม่ ได้
พระองค์ ทรงกั ก ขั งมนุ ษย์ คน
เขาหั วเราะเยาะ

12

(CN) โยบ KG:CC-CN (CP) โยบ M:CC (CL) โยบ KG:P (GE) โยบ HC:CM (G) โยบ M:GK
(H) โยบ CH:G-I (K) โยบ CC:H (I) พบญ HG:HI (M) โยบ L:GK (N) โยบ GC:GL-HE
(L) โยบ CG:H (CE) กดว CM:GG (CC) โยบ HK:H (CG) โยบ P:P (CH) โยบ HG:M-L
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โยบ CG, CH
หน้ า 1096
หนึ งไว้ และไม่ มีผ้ ู ใดเปิ ดได้
หลายให้ แคบลงอีก
15 ดูเถิ ด พระองค์ทรงยึ ดนํา ไว้ 24 พระองค์ ทรงนํา ความเข้ า ใจ
และมันก็แห้ งไป ดังนั นพระองค์ ไปเสียจากหั วหน้ าชาวโลก และ
ทรงส่ งมั นออกไปและมั นก็ท่ วม ทรงกระทํา ให้ เขาพเนจรไปใน
แผ่ นดิน
ถิ นทุ รกันดารซึ งไม่ มีหนทาง
16 พระกําลั งและพระสติปัญญา 25 เขาทั งหลายคลํา อยู่ ในความ
อยู่ กั บพระองค์
ผู้ ถู กลวง มื ดปราศจากความสว่ าง และ
ทังผู้ ลวงเป็ นของพระองค์
พระองค์ทรงทําให้ เขาโซเซอย่ าง
17 พระองค์ ทรงนําที ปรึ กษาตั ว คนเมา"
ล่ อนจ้ อนไป และพระองค์ ทรง
โยบปกป้องความซื อสัตย์
กระทําผู้ พิพากษาให้ เป็ นคนโง่
ของตนเอง
18 พระองค์ ทรงแก้ พั นธนาการ
"ดูเถิด ตาของข้ าได้ เห็น
ของกษัตริ ย์ และทรงผู กมัดเอว
สิ งทังหมดนี แล้ ว หู ของ
ของกษั ตริ ย์เหล่ านั นด้ วยผ้ าคาด ข้ าได้ ยินและเข้ าใจเรื องนี แล้ ว
เอว
2อะไรที ท่ านทั งหลายรู้ ข้ าก็ร้ ู
19 พระองค์ ท รงนํา เจ้ าชายตั ว ด้ วย ข้ าไม่ ด้อยกว่ าท่าน
ล่ อนจ้ อนไป และทรงควํา ผู้ มี 3แต่ ข้ าใคร่ จะทู ลต่ อองค์ ผ้ ู ทรง
กําลังเสีย
มหิ ทธิ ฤทธิ7 และปรารถนาจะสู้
20 พระองค์ ทรงเอาคํา พู ดไป คดีของข้ ากับพระเจ้ า
เสี ยจากผู้ ที เขาวางใจ และทรง 4ส่ วนท่ าน ท่ านฉาบเสี ยด้ วย
นํา การพิ นิ จพิ จารณาไปเสี ยจาก การมุ สา ท่านทังปวงเป็ นแพทย์
พวกผู้ มีอายุ
ทีใช้ ไม่ ได้
21 พระองค์ ทรงเทความเหยี ยด 5โอ ท่ านน่ าจะนิ งเสี ย และ
หยามบนเจ้ านาย และทรงกระ- ความนิ งนั นจะเป็ นสติ ปั ญ ญา
ทําให้ ผ้ ู ทีแข็งแรงอ่ อนกําลัง
ของท่าน
22 พระองค์ ทรงเปิ ดสิ งที ลึ ก 6บั ดนี ขอฟั งการหาเหตุ ผลของ
ออกมาจากความมืด และทรงนํา ข้ า และขอฟั งคําวิงวอนแห่ งริ ม
เงามัจจุ ราชมาสู่ ความสว่ าง
ฝี ปากของข้ า
23 พระองค์ ท รงกระทํา ประชา 7ท่ านทังหลายจะพูดชั วร้ ายเพื อ
ชาติ ให้ ใหญ่ โต และทรงทํา ลาย พระเจ้ าหรื อ และพู ดลวงเพื อ
เสี ย พระองค์ ทรงขยายบรรดา พระองค์หรือ
ประชาชาติ และทรงนํา เขาทั ง 8 ท่ า นทั งหลายจะแสดงความ

13

(CI) โยบ CG:CE (CM) โยบ CG:CH (CN) G ซมอ CI:HC (CP) G พศด HH:CC-CK
(CL) ยชว CE:GK (GE) สภษ CE:GC (GC) อพย P:G (GG) โยบ CC:M (GH) อพย C:N
(GK) โยบ CG:GE (GI) โยบ I:CK (C) โยบ I:L-CM (G) โยบ CG:H (H) โยบ CH:GG
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หน้ า 1097
โยบ CH
ลํา เอี ยงเข้ าข้ างพระองค์ หรื อ ข้ าอยู่ ในหู ของท่าน
ท่านจะว่ าความฝ่ ายพระเจ้ าหรือ
18 ดู เถิ ด ข้ าเตรี ยมคดี ของข้ า
9 เมื อพระองค์ ท รงค้ นท่ า นพบ แล้ ว ข้ าทราบว่ า จะปรากฏว่ าข้ า
จะดี แก่ ท่ านไหม หรื อท่ านจะ บริสุทธิ7
เยาะเย้ ยพระองค์ ได้ อย่ างผู้ หนึ ง 19 ใครนะจะสู้ คดีกั บข้ า เพราะ
ผู้ ใดเยาะเย้ ยมนุ ษย์หรือ
บัดนี ถ้ าข้ านิ งเสีย ข้ าก็จะตาย
10 พระองค์ จ ะทรงตํา หนิ ท่ า น 20 `ขอทรงประสาทสองสิ งแก่
ทังหลายแน่ ถ้ าท่านแสดงความ ข้ าพระองค์ และข้ าพระองค์ จะ
ลําเอียงอย่ างลับๆ
ไม่ ซ่ อ นตั วจากพระพั ก ตร์ พระ
11 ความโอ่ อ่ า ตระการของพระ องค์
องค์ จ ะไม่ กระทํา ให้ ท่ า นคร้ าม 21 ขอทรงหดพระหั ตถ์ ใ ห้ ไกล
กลั ว และความครั นคร้ ามต่ อ จากข้ าพระองค์ และขออย่ าให้
พระองค์จะไม่ ตกเหนือท่านหรือ ความครั นคร้ ามพระองค์ ทาํ ให้
12 ความระลึ ก ถึ งทั งหลายของ ข้ าพระองค์คร้ ามกลัว
ท่านเป็ นเหมือนอย่ างขี เถ้ า ร่ าง 22 ขอพระองค์ ทรงเรี ยกเถิ ด
กายของท่านเป็ นแต่ กายดิน
แล้ วข้ าพระองค์จะทู ลตอบ หรือ
13 ขอนิ งเถอะ และข้ าจะพู ด ขอให้ ข้ าพระองค์ ทู ล และขอ
และอะไรจะเกิ ดแก่ ข้ า ก็ขอให้ พระองค์ทรงตอบแก่ ข้าพระองค์
เกิดเถิด
23 บรรดาความชั วช้ าและความ
14 ทํา ไมน่ ะหรื อ ข้ าจะงั บเนื อ บาปผิ ดของข้ าพระองค์ มี เท่ าใด
ของข้ าไว้ และเสี ยงชี วิตของข้ า
ขอทรงโปรดให้ ข้าพระองค์ทราบ
15 ถึ งแม้ พระองค์ ทรงประหาร ถึ ง การละเมิ ด และบาปของข้ า
ข้ าเสี ย ข้ าก็จะยั งวางใจในพระ พระองค์
องค์ แต่ ข้ าจะยั งยื นยั นทางทั ง 24 ทํา ไมพระองค์ ทรงเมิ น พระ
หลายของข้ า จํา เพาะพระพั ก ตร์ พั กตร์ เสี ย และทรงนั บว่ าข้ า
พระองค์
พระองค์เป็ นศัตรูของพระองค์
16 พระองค์ จะทรงเป็ นความ 25 พระองค์ จะทรงให้ ใบไม้ ทีถูก
รอดของข้ าด้ วย เพราะคนหน้ า ลมพั ดหั กเสี ยหรื อ และจะทรง
ซื อใจคดจะไม่ ได้ เข้ ามาต่ อเบื อง ไล่ ติดตามฟางแห้ งหรือ
พระพักตร์พระองค์
26 เพราะพระองค์ ทรงจารึ กสิ ง
17 ขอฟั งถ้ อยคํา ของข้ าอย่ าง ขมขื นต่ อสู้ ข้าพระองค์ และทรง
ระมัดระวัง และให้ คาํ กล่ าวของ กระทํา ให้ ข้ าพระองค์ รั บโทษ
(L) โยบ HK:HM (CE) โยบ KG:N (CC) สดด CCL:CGE (CG) โยบ CP:CN (CH) โยบ CH:I
(CK) โยบ CP:K (CI) โยบ CH:CP (CM) อพย CI:G (CN) โยบ CH:M (CP) โยบ CM:GC
(CL) โยบ CL:I (GE) โยบ L:HK-HI (GC) โยบ CE:GE (GG) โยบ L:HG (GH) โยบ GG:I
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โยบ CH, CK
หน้ า 1098
ความชั วช้ าที ข้าพระองค์ กระทํา พระเจ้ าข้ า เพื อให้ เขาชื นบาน
เมื อยังรุ่ นๆอยู่
ด้ วยวันของเขาอย่ างลูกจ้ าง
27 พระองค์ ทรงเอาเท้ า ของข้ า 7เพราะสํา หรั บต้ น ไม้ ก็มี ความ
พระองค์ใส่ ขื อไว้ และทรงเฝ้ าดู หวั ง ถ้ ามั นถู กตั ดลง มั นก็จะ
ทางทั งสิ นของข้ าพระองค์ พระ แตกหน่ ออีก และหน่ ออ่ อนของ
องค์ทรงจารึ กเครื องหมายไว้ บน มันจะไม่ หยุดยั ง
ฝ่ าเท้ าของข้ าพระองค์
8ถึ งรากของมั น จะแก่ อยู่ ในดิ น
28 มนุ ษย์ ก ็ทรุ ดโทรมไปเหมื อน และตอของมั น จะตายอยู่ ในผง
ของเน่ า เหมือนเครื องแต่ งกาย คลีดิน
ทีตัวมอดกิน'"
9แต่ พอได้ กลิ นไอของนํา มั น
โยบตอบ
จะงอกและแตกกิ งออกเหมื อน
ต้ นไม้ อ่อน
สหายของตน
"`มนุ ษย์ ที เกิ ดมาโดย 10 แต่ มนุ ษย์ ตาย และล้ มพั งผู้ หญิ ง ก็ อยู่ แต่ น้ อยวั น พาบ เออ มนุ ษย์ ส ิ นลมหายใจ
และเขาอยู่ ทีไหนเล่ า
และเต็มไปด้ วยความยุ่ งยากใจ
2 เขาออกมาเหมื อนดอกไม้ 11 นํา ขาดจากทะเลไป และแม่
แล้ วก็ถู กตั ดให้ ล้ มลง เขาลี ไป นํา ก็เหื อดและแห้ งไปฉันใด
12 ฉั นนั นแหละ มนุ ษย์ ก ็นอน
อย่ างเงา และไม่ อยู่ ต่อไปอีก
3และพระองค์ ทรงลื มพระเนตร ลงและไม่ ลุ กขึ นอี ก จนท้ องฟ้ า
มองคนอย่ างนี หรือ และทรงนํา ไม่ มี อี ก เขาก็ไม่ ตื นขึ น และ
ข้ าพระองค์ ม าในการพิ พากษา ปลุกเขาก็ไม่ ได้
13 โอ หากพระองค์ ทรงซ่ อน
ของพระองค์หรือ
4 ใครจะเอาสิ งสะอาดออกมา ข้ าพระองค์ ไว้ ในแดนคนตายก็
จากสิ งไม่ สะอาดได้ ไม่ มีใครสัก จะดี ใคร่ จะให้ พระองค์ ทรงปก
ปิ ดข้ าพระองค์ ไ ว้ จนพระพิ โรธ
คน
5 วั น เวลาของเขาถู กกํา หนดไว้ พระองค์ พ้ นไป ใคร่ จะให้ พระ
เสี ยแล้ ว และจํานวนเดื อนของ องค์ ทรงกํา หนดเวลาให้ ข้ าพระ
เขาก็อยู่ กั บพระองค์ พระองค์ องค์ และทรงระลึ กถึ งข้ าพระ
ทรงกํา หนดขอบเขตของเขาไม่ องค์
14 ถ้ ามนุ ษย์ ตายแล้ ว เขาจะมี
ให้ เขาผ่ านไปได้
6ฉะนั น ขอทรงหั นพระพั กตร์ ชี วิตอีกหรือ ข้ าพระองค์จะคอย
ไปจากเขา และทรงเลิ กเถิ ด อยู่ ตลอดวั น ประจํา การของข้ า

14

(GN) โยบ HH:CC (GP) โยบ HE:CN (C) โยบ CI:CK (G) สดด LE:I (H) โยบ N:CN-CP
(K) โยบ CI:CK (I) โยบ CK:CK (M) โยบ N:CM (N) โยบ CK:CK (P) อสย GM:CL
(L) อสค CN:H (CE) โยบ H:CC (CC) โยบ M:CI (CG) โยบ CE:GC (CH) โยบ H:CN-CL
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หน้ า 1099
โยบ CK, CI
พระองค์ จนกว่ าการปลดปล่ อย
เอลีฟัสว่ า
ของข้ าพระองค์จะมาถึง
เขามีความรู ้มากกว่ าโยบ
15 พระองค์ จะทรงเรี ยก และ
แล้ วเอลี ฟั สชาวเทมาน
ข้ าพระองค์ จะทู ลตอบพระองค์
ตอบว่ า
พระองค์ จะทรงอาลั ยอาวรณ์ 2"ควรทีคนมีปัญญาจะตอบด้ วย
พระหั ตถกิจของพระองค์
ความรู้ ลมๆแล้ งๆหรื อ และ
16 แต่ พระองค์ ท รงนั บก้ าวของ บรรจุ ลมตะวันออกให้ เต็มท้ อง
ข้ าพระองค์ พระองค์ มิ ได้ ทรง 3ควรที เขาจะโต้ แย้ งกั นในการ
จ้ องจับผิดข้ าพระองค์หรือ
พู ดอั นไร้ ประโยชน์ หรื อด้ วย
17 การละเมิ ด ของข้ าพระองค์ ถ้ อยคําซึ งไม่ ได้ ผลหรือ
นั นทรงใส่ ไ ว้ ในถุ งที ผนึ ก ตรา 4แต่ ท่ านกําลังขจัดความยําเกรง
และพระองค์ ทรงมั ดความชั วช้ า เสี ย และขั ดขวางการอธิ ษฐาน
ของข้ าพระองค์ไว้
ต่ อพระพักตร์พระเจ้ า
18 แต่ ภู เขาก็ท ลายลงและผุ พั ง 5เพราะปากของท่านกล่ าวความ
ไป และก้ อนหิ นก็ถูกย้ ายไปจาก ชั วช้ าของท่ าน และท่ านเลื อก
ทีของมัน
เอาลิ นของคนฉลาดแกมโกง
19 นํา เซาะหิ นไปเสี ย พระองค์ 6 ปากของท่ านกล่ าวโทษท่ า น
ทรงพั ด พาสิ งต่ างๆที งอกขึ น เอง ไม่ ใช่ ข้าพเจ้ า และริมฝี ปาก
จากผงคลี ดิ น แห่ ง แผ่ น ดิ นโลก ของท่านปรักปรําท่านเอง
ไป พระองค์ ทรงทํา ลายความ 7ท่ านเป็ นมนุ ษย์ คนแรกที เกิ ด
หวังของมนุ ษย์เช่ นกัน
มาหรือ หรือท่านคลอดมาก่ อน
20 พระองค์ ท รงชนะเขาเสมอ เนินเขาหรือ
และเขาก็ล่ วงลั บไป พระองค์ 8 ท่ านได้ ฟั งความลึ กลั บของ
ทรงเปลี ยนสี ห น้ าของเขาและ พระเจ้ าหรื อ และท่ านจํากั ดสติ
ทรงส่ งเขาไปเสีย
ปั ญญาไว้ เฉพาะตัวท่านหรือ
21 บรรดาบุ ตรชายของเขาได้ รับ 9 ท่ า นทราบอะไรที พวกเราไม่
เกียรติและเขาก็ไม่ ทราบ เขาทัง ทราบบ้ าง ท่ านเข้ าใจอะไรที ไม่
หลายตกตํา ลง แต่ เขาหาหยั งรู้ กระจ่ างแก่ เราเล่ า
ไม่
10 ในพวกเรามี คนผมหงอก
22 เขารู้ สึ ก เพี ย งความเจ็ บ ใน และคนสู งอายุ แก่ ยิ งกว่ าบิ ดา
ร่ างกายของตน และจิ ตใจเขา ของท่าน
ครําครวญ'"
11 ท่ านเห็ นคํา เล้ าโลมของพระ

15

(CI) โยบ CH:GG (CM) โยบ CE:M (CN) โยบ GC:CL (CP) สดด CEG:GI (CL) ปฐก M:CN
(GE) ปญจ P:P (GC) C ซมอ K:GE (GG) โยบ CL:GE (C) โยบ G:CC (G) โยบ CC:G-H
(H) โยบ CH:K-I (K) โยบ K:I-M (I) โยบ L:GG-GK (M) โยบ L:GE (N) โยบ CI:CE
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โยบ CI
หน้ า 1100
เจ้ าเป็ นของเล็กน้ อยไปหรื อ มี ซ่ อนไว้ จากผู้ บีบบังคับ
เรื องลึ กลั บอะไรบ้ างอยู่ กั บท่ าน 21 เสี ยงที น่ าคร้ ามกลั วอยู่ ในหู
หรือ
ของเขา ผู้ ทาํ ลายจะมาเหนือเขา
12 เหตุ ไฉนท่ านจึ งปล่ อยตั วไป ในยามมั งคั ง
ตามใจ ท่ านกระพริ บตาเพราะ 22 เขาไม่ เชื อว่ าเขาจะกลั บออก
เหตุอะไรเล่ า
มาจากความมืด เขาจะต้ องตาย
13 คื อที ท่ านหั นจิ ตใจของท่ าน ด้ วยดาบ
ต่ อสู้ พระเจ้ า และให้ ถ้ อยคํา 23 เขาพเนจรไปเพื อหาอาหาร
อย่ างนี ออกจากปากของท่าน
กล่ าวว่ า `อยู่ ที ไหนนะ' เขา
14 มนุ ษย์เป็ นอะไรเล่ า เขาจึงจะ ทราบอยู่ ว่ าวั น แห่ งความมื ดอยู่
สะอาดได้ หรือเขาผู้ เกิ ดมาโดย แค่ เอื อมมือ
ผู้ หญิ งเป็ นอะไร เขาจึ งชอบ 24 ความทุ กข์ ใจและความแสน
ธรรมได้
ระทมจะทําให้ เขาคร้ ามกลัว มัน
15 ดู เถิ ด พระเจ้ ามิ ได้ ทรงวาง จะชนะเขา เหมือนอย่ างกษัตริย์
ใจในวิ สุ ทธิ ชนของพระองค์ ใช่ เตรียมพร้ อมแล้ วสําหรับการศึก
แล้ ว ในสายพระเนตรพระองค์ 25 เพราะเขาได้ เหยี ยดมื อ ของ
ฟ้ าสวรรค์กไ็ ม่ สะอาด
เขาออกสู้ พระเจ้ า และเพิ มกํา16 แล้ วมนุ ษย์ ผ้ ู ดื ม ความชั วช้ า ลั งเพื อต่ อสู้ องค์ ผ้ ู ทรงมหิ ทธิ เหมื อนดื มนํา ก็น่ าสะอิ ดสะ- ฤทธิ7
เอี ยนและโสโครกยิ งกว่ านั นสั ก 26 เขาวิ งเข้ าใส่ พระองค์ อ ย่ า ง
เท่าใด
ดื อดึงพร้ อมกับดั งปุ่ มหนา
17 ฟั งข้ าซิ ข้ าจะแสดงแก่ ท่ าน 27 เพราะว่ าเขาได้ คลุ มหน้ าของ
สิ งใดทีข้าได้ เห็น ข้ าจะกล่ าว
เขาด้ วยความอ้ วนของเขาแล้ ว
18 สิ ง ที คนมี ปั ญญาได้ บอกกั น และรวบรวมไขมันมาไว้ ทีบ ั นเอว
มาตั งแต่ บรรพบุรุษของเขา และ ของเขา
มิได้ ปิดบังไว้
28 และได้ อาศั ยอยู่ ในหั วเมืองที
19 ผู้ ที ได้ รั บพระราชทานแผ่ น รกร้ าง ในเรื อนซึ งไม่ มี ผ้ ู อาศั ย
ดิ นแต่ พวกเดี ยว และไม่ มี คน ซึ งพร้ อมที จะกลายเป็ นกองซาก
ต่ างด้ าวผ่ านไปท่ ามกลางเขาทั ง ปรักหั กพัง
หลาย
29 เขาจะไม่ มั งมี และทรั พย์
20 คนชั วทนทุ กข์ ทรมานตลอด สมบัติของเขาจะไม่ ทนทาน และ
อายุ ของเขา ตลอดปี ทั งปวงได้ ข้ าวของของเขาจะไม่ เพิ มพู นใน
(CG) ปญจ CC:L (CH) โยบ CI:GI-GN (CK) โยบ L:G (CI) โยบ K:CP (CM) โยบ K:CL
(CN) โยบ I:GN (CP) โยบ CI:CE (CL) ปฐก CE:GI (GE) รม P:GG (GC) โยบ CP:CC
(GG) โยบ M:CC (GH) โยบ HE:H (GK) โยบ M:G (GI) ลนต GM:GH (GM) G พศด GP:GG
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หน้ า 1101
โยบ CI, CM
แผ่ นดิน
3คํา ลมๆแล้ งๆจะจบสิ นเมื อไร
30 เขาจะหนีจากความมื ดไม่ พ้น หนอ ท่านเป็ นอะไรไป ท่านจึง
เปลวเพลิ งจะทํา ให้ หน่ อของเขา ตอบอย่ างนี
แห้ งไป และโดยลมพระโอษฐ์ 4ข้ าก็พู ดอย่ างท่ านทั งหลายได้
เขาจะต้ องจากไปเสีย
เหมื อนกั น ถ้ าชี วิตท่ านมาแทน
31 อย่ าให้ เขาวางใจในความ ที ชี วิ ตของข้ า ข้ าก็สามารถสรร
อนิ จจั งลวงตั วเขาเอง เพราะ หาถ้ อยคํา มากมายก่ ายกองมา
ความอนิจจังจะเป็ นสิ งตอบแทน ต่ อสู้ ท่ านทั งหลายได้ และสั น
เขา
ศีรษะของข้ าใส่ ท่าน
32 จะชํา ระให้ เขาเต็มก่ อนเวลา 5 ข้ าจะหนุ นกํา ลั ง ของท่ า นทั ง
ของเขา และกิ งก้ านของเขาจะ หลายด้ วยปากของข้ าก็ได้ และ
ไม่ เขียว
การเคลื อนไหวแห่ งริ มฝี ปาก
33 เขาจะเป็ นประดุ จเถาองุ่ นที ของข้ าจะระงั บ ความเจ็ บ ปวด
เขย่ าลู กองุ่ นดิ บของมั น และ ของท่านก็ได้ ด้วย
เป็ นดั งต้ นมะกอกเทศที สลั ดทิ ง 6ถ้ าข้ าพูด ความเจ็บปวดของข้ า
ดอกบานของมัน
ก็ไม่ ระงั บ และถ้ าข้ านิ งไว้ จะ
34 เพราะว่ า ที ชุ มนุ มของพวก บรรเทาไปสักเท่าใด
หน้ าซื อใจคดนั นจะรกร้ างไป 7แต่ นี แหละ เดี[ ยวนี พระเจ้ าทรง
และไฟจะเผาผลาญเต็ น ท์ แห่ ง ให้ ข้ าอ่ อนเปลี ย พระองค์ ทรง
สินบนเสีย
กระทํา ให้ พรรคพวกทั ง สิ นของ
35 เขาทั งหลายตั งครรภ์ ค วาม ข้ าเลิกร้ างไป
ชั ว และคลอดความร้ ายออกมา 8 และพระองค์ ไ ด้ ให้ ข้ าเต็ ม ไป
และท้ อ งของเขาทั งหลายตระ- ด้ วยรอยย่ นซึ งสภาพนี เป็ น
เตรียมการล่ อลวง"
พยานปรักปรําข้ า และความผ่ าย
โยบบ่ นเรื อง
ผอมของข้ าลุ ก ขึ นปรั ก ปรํา ข้ า
มันเป็ นพยานใส่ หน้ าข้ า
พระราชกิจ
9 พระองค์ ท รงฉี ก ข้ าด้ วยพระ
ของพระเจ้า
พิ โรธของพระองค์ และทรง
เกลี ยดชั งข้ า พระองค์ ทรงขบ
แล้ วโยบตอบว่ า
2"ข้ าเคยได้ ยิ น เรื องอย่ า งนี มา เขี ยวเคี ยวฟั นใส่ ข้า ปรปั กษ์ของ
มากแล้ ว ท่ านทุ กคนเป็ นผู้ เล้ า ข้ าถลึงตาสู้ ข้า
10 มี คนอ้ าปากใส่ ข้ า เขาตบ
โลมทีกวนใจ

16

(HE) โยบ CI:GG (HC) โยบ CG:CM (HG) โยบ GG:CM (HH) อสย HH:L (HK) โยบ P:CH
(HI) สดด N:CK (G) โยบ M:M (H) โยบ M:GM (K) โยบ M:G-I (I) โยบ K:H-K
(M) โยบ CE:C (N) โยบ H:CN (P) โยบ CE:CN (L) โยบ CE:CM-CN (CE) สดด GG:CH
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โยบ CM, CN
หน้ า 1102
แก้ มประจานข้ า เขาสุ มหั วกั น 20 เพื อนของข้ าดูหมิ นข้ า แต่ ตา
ปรักปรําข้ า
ของข้ าเทนํา ตาออกถวายพระเจ้ า
11 พระเจ้ าทรงมอบข้ าให้ แก่ คน 21 โอ ขอให้ ผู้ หนึ งผู้ ใดอ้ อน
อธรรม และทรงเหวี ยงข้ าไว้ ใน วอนเพื อมนุ ษย์ต่อพระเจ้ า อย่ าง
มือของคนชั วร้ าย
ทีมนุ ษย์อ้อนวอนเพื อเพื อนบ้ าน
12 ข้ าอยู่ สบาย และพระองค์ ของเขา
ทรงหั กข้ าสะบั น เออ พระองค์ 22 เพราะว่ าต่ อไปอีกไม่ กี ปี ข้ า
ทรงฉวยคอข้ า และฟาดข้ าลง จะไปตามทางทีข้าจะไม่ กลับ"
เป็ นชิ นๆ พระองค์ ทรงตั งข้ าให้
โยบอ้อนวอน
เป็ นเป้ าของพระองค์
ต่ อพระเจ้า
13 นั ก ธนู ของพระองค์ ล้ อมข้ า
"ลมหายใจของข้ าได้
พระองค์ ท รงทะลวงเปิ ดไตของ
แตกดั บ วันเวลาของข้ า
ข้ าและไม่ เพลามือเลย พระองค์ ก็จบลง หลุ มฝั งศพพร้ อมสํา ทรงเทนํา ดีของข้ าลงบนดิน
หรับข้ าแล้ ว
14 พระองค์ ท รงพั ง เข้ าไปเป็ น 2แน่ ละ คนมั กเยาะเย้ ยก็อยู่
ช่ องๆ พระองค์ทรงวิ งเข้ าใส่ ข้า รอบข้ านี เอง และตาของข้ าก็
อย่ างมนุ ษย์ยักษ์
จ้ องอยู่ ทีการยั วเย้ าของเขา
15 ข้ าเย็ บผ้ ากระสอบติ ด หนั ง 3 `โปรดทรงวางประกั น ไว้ สํา ของข้ า และทําให้ เขาสัตว์ของข้ า หรั บข้ าพระองค์ กั บพระองค์
สกปรกด้ วยผงคลีดิน
ใครอยู่ ที นั นที จะให้ ประกั นสํา 16 หน้ าของข้ าแดงด้ วยการรํา หรับข้ าพระองค์ได้
ไห้ เงามัจจุ ราชอยู่ ทีหนังตาของ 4เพราะพระองค์ ทรงปิ ดใจของ
ข้ า
เขาทั งหลายไว้ จากความเข้ าใจ
17 แม้ ว่าในมื อของข้ าไม่ มีความ ฉะนั นพระองค์ จะไม่ ทรงยกย่ อง
อยุ ติ ธรรมเลย และคําอธิ ษฐาน เขา'
ของข้ าก็บริสุทธิ7
5 ผู้ ที กล่ าวคํา ประจบประแจง
18 โอ แผ่ นดินโลกเอ๋ย อย่ าปิ ด แก่ เพื อนของเขา นัยน์ตาของลูก
บังโลหิ ตของข้ านะ อย่ าให้ เสียง หลานของเขาจะมัวมืดไป
ร้ องของข้ ามีทีหยุดพัก
6พระองค์ ทรงกระทํา ให้ ข้ าเป็ น
19 ดู เถิด เดี[ ยวนี เองพยานของ ที ครหาของชนชาติ ทั งหลาย
ข้ าก็อยู่ บนสวรรค์ และพระองค์ แต่ ก่ อ นนั นข้ าเป็ นเหมื อ นรํา ผู้ รับรองข้ าก็อยู่ ในทีสูง
มะนา

17

(CC) C ซมอ GK:CP (CG) โยบ C:G (CH) โยบ M:K (CK) พคค H:H (CI) C พกษ GC:GN
(CM) สดด M:M-N (CN) โยบ CC:CK (CP) ยรม GG:GL (CL) C ซมอ CG:I (GE) โยบ CM:K
(GC) โยบ L:HK-HI (GG) โยบ CK:I (C) โยบ CL:CN (G) โยบ CG:K (H) โยบ L:HH
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7นั ยน์ตาของข้ าได้ มืดมัวไปด้ วย
บิลดัดกล่ าวถึง
ความโศกสลด และอวัยวะทังสิ น
ความทุกข์ของคนชัว
ของข้ าก็เหมือนกับเงา
แล้ วบิ ลดั ดคนชู อาห์
8 คนเที ยงธรรมก็ จ ะตกตะลึ ง
ตอบว่ า
ด้ วยเรื องนี และคนไร้ ผิ ดก็จะ 2"ท่ านจะค้ นหาถ้ อยคํานานเท่ า
เร้ าตั ว ขึ นปรั ก ปรํา คนหน้ าซื อ ใด จงใคร่ ครวญแล้ วภายหลั ง
ใจคด
พวกเราจะพูด
9 คนชอบธรรมยั งจะยึ ดมั นอยู่ 3ทําไมเราจึ งถู กนั บให้ เป็ นสั ตว์
กับทางของเขา และผู้ ทีมีมือสะ- และถื อว่ าเลวทรามในสายตา
อาดก็จะแข็งแรงยิ งๆขึ น
ของท่าน
10 แต่ พวกท่ าน ท่ านทุ กคนมา 4 ท่ านผู้ ฉี กตั วของท่ านด้ วย
อี กซี ข้ าจะไม่ พบคนที มี ปัญญา ความโกรธของท่ าน จะให้ แผ่ น
สักคนในพวกท่าน
ดิ นโลกถู กทอดทิ งเพราะเห็นแก่
11 วั นของข้ าก็ผ่ านพ้ นไป แผน ท่านหรือ หรือจะให้ ก้อนหิ นโยก
งานของข้ าก็แตกหั ก คื อความ ย้ ายจากทีของมัน
คิดในใจของข้ านั น
5เออ ความสว่ างแห่ งคนชั วจะ
12 เขาเหล่ า นั นทํา กลางคื นให้ ถู กดั บเสี ย และเปลวไฟของเขา
เป็ นกลางวัน ความสว่ างนั นก็ส ั น จะไม่ ส่องแสงอีก
เพราะเหตุความมืด
6ความสว่ างในเต็นท์ ของเขาจะ
13 ถ้ าข้ ารอคอย แดนคนตายจะ มื ด และตะเกี ยงของเขาจะดั บ
เป็ นบ้ านของข้ า ข้ าได้ กางทีนอน พร้ อมกับเขา
ออกในความมืด
7ก้ าวอั นแข็งแรงของเขาก็จะสั น
14 ข้ าได้ พู ดกั บความเปื อยเน่ า เข้ า และความคิ ดอ่ านของเขา
ว่ า `เจ้ าเป็ นพ่ อของข้ า' และพูด เองก็จะควําเขาลง
กับหนอนว่ า `เจ้ าเป็ นแม่ ของข้ า 8 เพราะเขาถู กเหวี ยงเข้ าไปใน
และเป็ นพี สาวของข้ า'
ข่ ายด้ วยเท้ าของเขาเอง และเขา
15 แล้ วบั ด นี ความหวั ง ของข้ า เดินอยู่ บนหลุมพราง
อยู่ ทีไหนเล่ า ส่ วนความหวังของ 9กั บอั นหนึ งจะฉวยส้ นเท้ าของ
ข้ านั นใครจะเห็นได้
เขาไว้ ผู้ ปล้ นจะมีชัยต่ อเขา
16 ความหวั งนั นจะลงไปที ดาล 10 มีบ่วงซ่ อนอยู่ ในดินไว้ ดั กเขา
ประตู แดนคนตาย เราจะลงไป มีกับอยู่ ในทางไว้ ดักเขา
ด้ วยกันในผงคลีดิน"
11 สิ งน่ าหวาดเสี ยวจะทําให้ เขา

18

(P) สดด NH:CG (L) สดด PK:N (CE) โยบ M:GL (CC) โยบ N:M (CG) โยบ N:H-K
(CH) โยบ CK:CK (CK) โยบ GC:HG-HH (CI) โยบ K:M (CM) โยบ CP:CH (C) โยบ G:CC
(G) โยบ P:G (H) โยบ CG:N-P (K) โยบ I:G (I) โยบ GE:I (M) โยบ GC:CN; สดด CP:GP
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ตกใจอยู่ รอบด้ าน และไล่ ติดส้ น ผู้ ทีมาก่ อนก็หวาดกลัวด้ วย
เท้ าของเขาอยู่
21 แน่ ละ ที อยู่ ของคนชั วเป็ น
12 กํา ลั ง ของเขาก็ จ ะกร่ อนไป อย่ างนี แหละ และที อยู่ ของคน
เพราะความหิ ว และภั ยพิ บั ติ ก ็ ซึ งไม่ ร้ ู จั กพระเจ้ าก็เป็ นอย่ างนี
จะคอยพร้ อมอยู่ ทีข้างเขา
แหละ"
13 มั นจะกิ นความแข็ ง แกร่ ง
โยบมัน คงใน
แห่ งผิ วหนั งของเขาเสี ย แม้ แต่
ความเชื อของท่ าน
บุ ต รหั วปี แห่ งความตายจะกิ น
ความแข็งแกร่ งของเขาเสีย
แล้ วโยบตอบว่ า
14 ความไว้ วางใจของเขาจะถู ก 2"ท่ านทั งหลายจะทรมานจิ ตใจ
ถอนออกจากเต็นท์ ของเขา จะ ช้ านานสั กเท่ าใด ทั งทุ บข้ าเป็ น
ถู ก นํา มายั ง กษั ต ริ ย์ แห่ งความ ชิ นๆด้ วยถ้ อยคํา
น่ าหวาดเสียว
3 ท่ านทั งหลายพู ด สบประมาท
15 สิ งทีไม่ ใช่ ของเขาจะอาศัยอยู่ ข้ าสิ บหนแล้ ว และที ทาํ ตั วเป็ น
ในเต็นท์ ของเขา จะมี กาํ มะถั น คนแปลกหน้ าต่ อข้ านั นท่านก็ไม่
เกลื อนกลาดอยู่ เหนื อที อยู่ ของ อายเลย
เขา
4ถ้ าแม้ ว่ า ข้ าหลงทํา ผิ ดจริ ง
16 รากของเขาจะแห้ งไปข้ างใต้ ความผิดของข้ าก็อยู่ กับข้ า
นั น และกิ งของเขาที อยู่ ข้างบน 5ถ้ าท่านทังหลายจะผยองเพราะ
จะถู กตัดทิง
ข้ าจริ ง และใช้ ความตําต้ อยของ
17 การระลึ ก ถึ งเขาจะพิ นาศไป ข้ าปรักปรําข้ า
จากโลก และเขาจะไม่ มีชื ออยู่ ใน 6จงทราบเถิดว่ าพระเจ้ าทรงควํา
ถนน
ข้ าลงแล้ ว และได้ ทรงเอาตาข่ าย
18 เขาจะถู ก ผลั ก ไสจากความ ของพระองค์ล้อมข้ าไว้
สว่ างเข้ าสู่ ความมื ด และจะถู ก 7ดู เถิ ด ข้ าร้ องออกมาเพราะ
ไล่ ออกไปจากแผ่ นดินโลก
เหตุความทารุณ แต่ ไม่ มีใครฟั ง
19 เขาจะไม่ มี ลู กหรื อหลาน ข้ าร้ องให้ ช่ วย แต่ ไม่ มี ความ
ท่ามกลางประชาชนของเขา และ ยุติธรรมทีไหน
จะไม่ มี ใครเหลื ออยู่ ในที ซึ งเขา 8พระองค์ทรงก่ อกําแพงกั นทาง
เคยอาศัยอยู่
ข้ าไว้ ข้ าจึ งข้ ามไปไม่ ได้ และ
20 ผู้ ที มาภายหลั ง เขาก็ จ ะตก พระองค์ทรงให้ ทางของข้ ามืดไป
ตะลึงด้ วยวันของเขา เหมือนกับ 9พระองค์ ทรงปลดสง่ าราศี ของ

19

(CG) โยบ CI:GH (CH) โยบ CN:CM (CK) โยบ P:CK (CI) โยบ CP:CG (CM) โยบ GL:CL
(CN) โยบ CH:CG (CP) โยบ H:GE (CL) โยบ C:CL (GE) พบญ GL:GH (GC) โยบ CP:CK
(G) โยบ P:G (H) ปฐก HC:N (K) โยบ CC:H (I) สดด HI:GM (M) โยบ N:GE; CM:CC
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โยบ CL
ข้ าไปจากข้ าเสี ย และทรงถอด 19 สหายสนิ ททั งสิ นของข้ ารั งมงกุ ฎจากศีรษะของข้ า
เกียจข้ า และคนเหล่ านั นทีข้ารัก
10 พระองค์ ทรงพั งข้ าลงเสี ยทุ ก เขาหั นหลังให้ ข้า
ด้ านและข้ าก็ส ิ นไป พระองค์ 20 กระดู ก ของข้ าเกาะติ ด หนั ง
ทรงทึ งความหวั งของข้ าขึ น และติ ดเนื อของข้ า และข้ ารอด
เหมือนถอนต้ นไม้
ได้ อย่ างหวุดหวิด
11 พระพิ โรธของพระองค์ พลุ่ ง 21 โอ ข้ าแต่ ท่าน สหายของข้ า
ขึ นใส่ ข้า และทรงนั บข้ าว่ าเป็ น สงสารข้ าเถิ ด สงสารข้ าเถิ ด
ปรปั กษ์ของพระองค์
เพราะพระหั ต ถ์ ของพระเจ้ าได้
12 กองทหารของพระองค์ เ ข้ า แตะต้ องข้ า
มาพร้ อมกัน เขาทังหลายก่ อเชิ ง 22 ทําไมท่ านทั งหลายจึ งข่ มเหง
เทิ นต่ อสู้ ข้ า และตั งค่ ายล้ อม ข้ าอย่ างกั บเป็ นพระเจ้ า ทํา ไม
เต็นท์ของข้ า
ท่านไม่ พอใจกับเนื อของข้ า
13 พระองค์ ทรงให้ พี น้องของข้ า 23 โอ ข้ าอยากให้ ถ้อยคําของข้ า
ห่ างไกลจากข้ า ผู้ ที ค้ ุ นเคยของ ได้ ถูกบันทึกไว้ โอ ข้ าอยากให้
ข้ าก็หันไปจากข้ าเสีย
จารึกไว้ ในหนังสือ
14 ญาติ ของข้ าละข้ าเสี ย และ 24 ข้ าอยากให้ สลั กไว้ ในศิ ล า
เพื อนสนิ ท ของข้ าได้ ลื ม ข้ าเสี ย เป็ นนิตย์ ด้ วยปากกาเหล็กและ
แล้ ว
ตะกั ว
15 คนทั งหลายที อาศั ย อยู่ ใน 25 แต่ ส่วนข้ า ข้ าทราบว่ า พระ
บ้ านของข้ าและสาวใช้ ของข้ า ผู้ ไถ่ ของข้ าทรงพระชนม์อยู่ และ
นั บข้ าเป็ นคนต่ างด้ าว ข้ ากลาย ในที สุ ด พระองค์ จะทรงประทั บ
เป็ นคนต่ างด้ าวในสายตาของเขา ยืนบนแผ่ นดินโลก
16 ข้ าเรี ยกคนใช้ ของข้ า แต่ เขา 26 และหลั ง จากตั วหนอนแห่ ง
ไม่ ตอบข้ า ข้ าต้ องวิ งวอนเขา ผิวหนังทําลายร่ างกายนี แล้ ว ใน
ด้ วยปากของข้ า
เนื อหนั งของข้ า ข้ าจะเห็นพระ
17 ลมหายใจข้ าเป็ นที ขยะแขยง เจ้ า
แก่ ภรรยาของข้ า ถึ งแม้ ข้ าได้ 27 ผู้ ซึ งข้ าจะได้ เห็ นเอง และ
อ้ อ นวอนเพื อ ลู กๆที บั งเกิ ด แก่ นั ยน์ ตาของข้ าจะได้ เห็ น ไม่ ใช่
ข้ าเอง
คนอื น แม้ ว่ าจิ ตใจในตั วข้ าก็
18 แม้ เด็กๆดู หมิ นข้ า เมื อข้ า ถู กเผาผลาญ
ลุกขึ นเขาก็ว่าข้ า
28 แต่ ท่านทังหลายควรว่ า `ทํา(CE) โยบ C:CH (CC) พบญ HG:GG (CG) โยบ CM:CC (CH) สดด HC:CC
(CI) โยบ CL:CM (CM) โยบ C:CI (CN) โยบ G:L (CP) โยบ HE:C (CL) สดด KC:L
(GE) โยบ HE:HE (GC) โยบ M:CK (GG) โยบ CE:CM (GH) โยบ HC:HI (GK) อพย GP:CC
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ไมพวกเราข่ มเหงท่ าน เมื อราก 9นัยน์ตาซึ งได้ เห็นเขาจะไม่ เห็น
ของเรื องนั นพบอยู่ ในตัวเรา'
เขาอี ก หรื อที ของเขาจะไม่ เห็น
29 จงกลัวดาบ เพราะพระพิโรธ เขาอีกเลย
นําโทษของดาบมา เพื อท่ านจะ 10 ลู ก หลานของเขาจะเสาะหา
ทราบว่ ามีการพิพากษา"
เป็ นที โปรดปรานของคนยากจน
โศฟาร์คิดว่ าความบาป
และมื อของเขาจะคื นทรั พย์ สมบัติของเขา
ทีโยบซ่ อนอยู่ จะปรากฏ
แล้ วโศฟาร์ ชาวนาอา- 11 กระดู ก ของเขาเต็ ม ไปด้ วย
ความบาปของคนหนุ่ มซึ งจะ
มาห์ ตอบว่ า
2"เพราะฉะนั นเพราะเหตุ ความ นอนลงกับเขาในผงคลีดิน
คิ ดของข้ าๆจึ งต้ องตอบด้ วย 12 แม้ ว่าความชั วจะหวานอยู่ ใน
ปากของเขา แม้ เขาซ่ อนไว้ ใต้ ล ิ น
ความเร่ งร้ อน
3ข้ าได้ ฟั งคํา ติ เตี ยนที สบประ- ของเขา
มาทแล้ ว เพราะเหตุ จิ ตใจข้ ารู้ 13 แม้ เขาไม่ อยากจะปล่ อยและ
ไม่ ละทิ ง แต่ อมไว้ ในปากของ
เรื องข้ าจึงต้ องตอบ
4ตั งแต่ ดึ กดําบรรพ์ มา ตั งแต่ เขา
มนุ ษย์ ถู กวางไว้ บนแผ่ นดิ นโลก 14 อาหารของเขายั ง เปลี ยนใน
ท้ องของเขา เหมื อนพิ ษของงู
ท่านไม่ ทราบหรือว่ า
5 เสี ย งไชโยของคนชั วนั นสั น เห่ าในตัวเขา
และความชื นบานของคนหน้ า 15 เขากลื น ทรั พย์ ส มบั ติ ล งไป
แต่ จะอาเจี ยนมั นออกมาอี ก
ซื อใจคดนั นเป็ นแต่ ครู่ เดียว
6แม้ ความสู งของเขาเด่ นขึ นไป พระเจ้ าจะเหวี ยงมั นออกมาจาก
ถึ งฟ้ าสวรรค์ และศีรษะของเขา ท้ องของเขา
16 เขาจะดู ดพิ ษของงู เห่ า ลิ น
ไปถึงหมู่ เมฆ
7 เขาจะพิ นาศเป็ นนิ ต ย์ อย่ าง ของงูร้ายจะฆ่ าเขา
อุจจาระของเขาเอง บรรดาคนที 17 เขาจะไม่ ได้ เห็นแม่ นาํ ลําธาร
เคยเห็ นเขาจะพู ดว่ า `เขาอยู่ ที หรื อนํา เอ่ อล้ น คื อลํา ธารที มี
นํา ผึ งและนมข้ นไหลอยู่
ไหน'
8เขาจะบิ น ไปเสี ยเหมื อนความ 18 เขาจะคืนผลงานของเขา และ
ฝัน และจะไม่ มีใครพบอีก เขา จะไม่ กลื นกิ นเสี ย เขาได้ กาํ ไร
จะถู กไล่ ไปเสี ย อย่ างนิ มิ ตใน เท่าไหร่ เขาจะต้ องคืนให้ เท่านั น
และเขาจะไม่ ได้ ความชื นบานใน
กลางคืน

20

(GL) โยบ CH:N (C) โยบ G:CC (G) โยบ GE:H (H) โยบ CL:GL (K) โยบ P:P-L
(I) โยบ I:H (M) ปฐก CC:K (N) C พกษ CK:CE (P) สดด NH:GE (L) โยบ GE:N
(CE) สภษ GP:H (CC) โยบ CH:GM (CG) โยบ CI:CM (CH) มธ I:GL (CK) G ซมอ CC:G
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สิ งนั นเลย
28 ผลกํา ไรแห่ งครั วเรื อ นของ
19 เพราะเขาได้ ขยี และทอดทิ ง เขาจะถู กนําไปเสีย ทรัพย์สมบัติ
คนยากจน เขาได้ ชิ งบ้ านซึ งเขา ของเขาจะถู กกวาดไปในวั นแห่ ง
ไม่ ได้ สร้ าง
พระพิโรธของพระเจ้ า
20 แน่ นอนเขาจะไม่ ร้ ู สึ กสงบใจ 29 นี เป็ นส่ วนของคนชั วจาก
เขาจะเก็บสิ งที เขาปรารถนาไม่ พระเจ้ า และเป็ นมรดกที พระ
ได้ เลย
เจ้ าทรงกําหนดให้ เขา"
21 อาหารของเขาจะไม่ มี อ ะไร
โยบทุกข์ใจเรื อง
เหลื อ เหตุ ฉะนั นไม่ มี ใครเสาะ
ความเจริ ญของคนอธรรม
หาทรัพย์สมบัติของเขา
22 ในขณะที เขาอิ มหนํา สํา ราญ
แล้ วโยบตอบว่ า
เขาจะตกในสภาพขัดสน มือของ 2"ขอฟั งถ้ อยคําของข้ าอย่ างระคนชั วทังปวงจะมายังเขา
มั ดระวั ง และให้ คาํ นี ปลอบใจ
23 เมื อกําลั งจะเติ มท้ องของเขา ท่าน
ให้ เต็ม พระเจ้ าจะทรงส่ งความ 3 ขออดทนหน่ อ ยและข้ าจะพู ด
พิ โรธอั นดุ เดื อดมาถึ งเขา และ และเมื อข้ าพูดแล้ ว ก็เยาะต่ อไป
หลั งลงมาบนเขาเมื อเขารั บ เถอะ
ประทานอาหารอยู่
4ส่ วนข้ านี จะต่ อว่ ามนุ ษย์ หรื อ
24 เขาจะลี จากอาวุ ธเหล็ก คั น ถ้ า เป็ นเช่ น นั นทํา ไมใจข้ าจึ ง ไม่
ธนู เหล็กกล้ าจะแทงเขาทะลุ
ควรเป็ นทุ กข์
25 เขาดึ งมั นออก และมั นออก 5มองดูข้าซี และจงตกตะลึงเถิด
มาจากร่ างกายของเขา เออ และท่ านจงเอามื อ ปิ ดปากของ
กระบี อั นวาววั บออกมาจากนํา ดี ท่าน
ของเขา ความน่ าหวาดเสี ยวมา 6 เมื อข้ าระลึ ก ถึ ง เรื องนี ข้ าก็
ยังเขา
ตระหนกตกใจ และความสั น
26 ความมื ดทั งปวงจะซ่ อนไว้ ใน สะท้ านก็จับเนื อของข้ า
ทีลึกลับของเขา ไฟทีไม่ ต้องเป่ า 7ทํา ไมคนชั วจึ งมี ชี วิตอยู่ เออ
จะกลืนเขาเสีย สิ งใดทีเหลืออยู่ จนถึงแก่ และเจริญมี กาํ ลังมาก
ในเต็นท์ของเขาจะถู กเผาผลาญ
ขึ น
27 ฟ้ าสวรรค์ จะสํา แดงความ 8เชื อสายของเขาก็ต ั งมั นคงอยู่
ชั วช้ าของเขา และแผ่ นดิ นโลก ในสายตาของเขา และลูกหลาน
จะลุกขึ นปรักปรําเขา
ของเขาก็อยู่ ต่อหน้ าต่ อตาเขา

21

(CL) โยบ GC:GN (GE) ปญจ I:CH (GC) โยบ CP:CL (GG) โยบ CI:GL (GH) กดว CC:HH
(GK) C พกษ GE:HE (GI) โยบ CM:CH (GM) โยบ CP:I (GN) สดด KK:GE
(GL) โยบ CP:GC (G) โยบ CH:H (H) โยบ CH:CH (K) โยบ N:CC-GC (I) โยบ G:CG
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9 เรื อ นขอ ง เข าทั ง ห ลายก็ 18 เขาเป็ นเหมื อนฟางข้ าวหน้ า
ปลอดภั ย ปราศจากความกลั ว ลม และเป็ นเหมือนแกลบทีพายุ
และไม้ เรี ยวของพระเจ้ าก็ไม่ อยู่ พัดไป
บนเขา
19 พระเจ้ าทรงสะสมความชั วช้ า
10 วั วผู้ ของเขาเกิ ดพั นธุ์ ไม่ มี ของเขาไว้ ให้ ลู ก หลานของเขา
ขาด วัวเมียของเขาตกลูก และ หรื อ พระองค์ทรงตอบแทนแก่
ไม่ มีแท้ ง
เขาเอง และเขาก็จะทราบ
11 เขาส่ งเด็กๆออกไปอยู่ อย่ าง 20 นั ยน์ ตาของเขาจะเห็ นความ
ฝู งแพะแกะ และลู กหลานเล็ก พินาศของเขา และเขาจะดื มพระ
ของเขาก็เต้ นรํา
พิโรธขององค์ผ้ ู ทรงมหิ ทธิฤทธิ7
12 เขาหยิ บเอารํามะนาและพิ ณ 21 เพราะเขามี ค วามพึ ง พอใจ
เขาคู่ และเปรมปรี ด7 ิ ตามเสี ยง อะไรในเรื องวงศ์ วานที ตามเขา
ขลุ่ ย
มา เมื อจํานวนเดือนของเขาถู ก
13 ตลอดวั นเวลาของเขา เขาก็ ตัดขาดกลางคันเสียแล้ ว
เจริ ญ และเขาลงไปที แดนคน 22 มี ผ้ ู ใดจะสอนความรู้ ให้ แด่
ตายในพริบตาเดียว
พระเจ้ าได้ หรื อ เมื อพระองค์
14 เขาจึงทู ลพระเจ้ าว่ า `ขอจาก ทรงพิพากษาเทวชี พ
เราไปเสีย เพราะเราไม่ ปรารถ- 23 คนหนึ งตายเมื อยั งแข็งแรง
นาความรู้ ในทางของท่าน
เต็มทีสบายและปลอดภัยทังสิ น
15 องค์ ผู้ ทรงมหิ ทธิ ฤทธิ7 คื อ 24 ถั ง กายของเขาเต็ ม ด้ วยนํา
อะไร ที เราจะต้ องปรนนิบัติเขา นม และกระดูกของเขาก็ชุ่ มด้ วย
ถ้ าเราอธิ ษฐานต่ อเขา เราจะได้ ไขกระดูก
ประโยชน์อะไร'
25 อี กคนหนึ งตายด้ วยใจขมขื น
16 ดู เถิ ด ความจําเริ ญของเขา ไม่ เคยได้ ชิมของดี
ทั งหลายไม่ อยู่ ในกํา มื อของเขา 26 เขาทั งสองนอนลงในผงคลี
คําปรึ กษาของคนชั วอยู่ ห่ างไกล ดิ นเหมื อนกั น และตั วหนอนก็
จากข้ า
คลุมเขาทังสองไว้
17 ตะเกี ยงของคนชั วดั บบ่ อ ย 27 ดูเถิด ข้ ารู้ ความคิดของท่าน
เท่ าใด ความยากลํา บากมา และอุบายของท่านทีจะทําผิดต่ อ
เหนื อเขาบ่ อยเท่ าใด พระเจ้ า ข้ า
ทรงแจกจ่ ายความเศร้ าโศกด้ วย 28 เพราะท่ านว่ า `วั งของเจ้ า
พระพิโรธของพระองค์
นายอยู่ ที ไหน เต็นท์ ซึ งคนชั ว
(L) โยบ CI:GC (CE) อพย GH:GM (CC) สดด CEN:KC (CG) ปฐก K:GC (CH) โยบ HM:CC
(CK) โยบ GG:CN (CI) อพย I:G (CM) โยบ C:GC (CN) โยบ CP:I-M (CP) โยบ CH:GI
(CL) โยบ GG:GK (GE) โยบ GN:CL (GC) โยบ CK:GC (GG) โยบ KE:G (GH) โยบ GE:GG
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อาศัยนั นอยู่ ทีไหน'
ประโยชน์อะไรแก่ พระองค์
29 ท่ า นมิ ไ ด้ ถามนั ก ท่ อ งเที ยว 4 พระองค์ จ ะทรงติ เ ตี ย นท่ า น
และท่ านไม่ ได้ รั บสั กขี พยานของ เพราะยําเกรงหรื อ พระองค์ จะ
เขาหรือ
ทรงสู้ ความกับท่านหรือ
30 ว่ าคนชั วได้ สงวนไว้ จนถึ งวั น 5ความชั วของท่ านใหญ่ โตมิ ใช่
แห่ งภั ยพิ บั ติ และเขาจะถู กนํา หรือ ความชั วช้ าของท่านไม่ มีที
ไปยังวันแห่ งพระพิโรธ
สิ นสุดมิใช่ หรือ
31 ใครแจ้ งวิ ธี ก ารของเขาต่ อ 6 เพราะท่ านยึ ด ของประกั น ไป
หน้ าเขา และผู้ ใดสนองเขาในสิ ง จากพี น้องเปล่ าๆ และริบเสื อผ้ า
ทีเขาได้ กระทํา
ของคนทีเปลือยกาย
32 แม้ ก ระนั นเขาจะถู ก หามไป 7 ท่ า นมิ ได้ ให้ นํา แก่ ค นอิ ดโรย
ยั งหลุ มศพ และจะยั งอยู่ ใน ดื ม และท่ านหน่ วงเหนี ยวขนม
อุโมงค์
ปั งไว้ มิให้ คนทีหิว
33 สํา หรั บเขาก้ อ นดิ นที หุ บเขา 8คนที มีอาํ นาจใหญ่ โตย่ อมได้ ที
ก็เบาสบาย คนทังปวงก็ตามเขา ดิ นเป็ นกรรมสิ ทธิ7 และคนที มี
ไป และคนทีไปข้ างหน้ าก็นับไม่ หน้ ามีตาก็ได้ เข้ าอาศัยอยู่
ถ้ วน
9ท่านไล่ แม่ ม่ายออกไปมือเปล่ า
34 แล้ วทํา ไมท่ า นจะมาเล้ าโลม และแขนของลูกกําพร้ าพ่ อก็หัก
ใจข้ าด้ วยสิ งว่ างเปล่ า คํา ตอบ 10 เพราะฉะนั นกั บดั กอยู่ รอบ
ของท่ านไม่ มี อะไรเหลื อแล้ ว ท่ าน และความสยดสยองอั น
นอกจากการมุ สา"
ฉับพลันก็ท่วมทับท่าน
เอลีฟัสฟ้ องโยบเป็ นครั3งทีสาม 11 หรื อความมื ดจนท่ านไม่ เห็น
แล้ วเอลี ฟั สชาวเทมาน อะไร และนํา ที ท่ วมก็คลุ มท่ าน
ไว้
ตอบว่ า
2"คนจะเป็ นประโยชน์ อะไรแก่ 12 พระเจ้ ามิ ได้ ทรงสถิ ตอยู่ ณ
พระเจ้ าได้ หรื อ แน่ ละ ผู้ ใด ที สู งในฟ้ าสวรรค์ หรื อ ดู ดาวที
ฉลาดก็เป็ นประโยชน์ แก่ ตนเอง สูงทีสุดเถิด มันสูงจริงๆ
13 เพราะฉะนั นท่านว่ า `พระเจ้ า
ต่ างหาก
3ถ้ าท่ านเป็ นคนชอบธรรม จะ ทรงรู้ อะไร พระองค์จะทรงทะลุ
เป็ นที พอพระทั ยแก่ อ งค์ ผ้ ู ทรง เมฆมืดทึบไปพิพากษาได้ หรือ
มหิ ทธิ ฤทธิ7 หรือ หรื อถ้ าทางทั ง 14 เมฆทึบคลุมพระองค์ไว้ พระ
หลายของท่ านดี รอบคอบจะเป็ น องค์ ทรงมองอะไรไม่ เห็ น และ

22

(GL) สดด CGL:P (HE) สภษ CM:K (HC) G ซมอ CG:N (HG) สดด KL:CK (HH) โยบ H:CN
(HK) โยบ CM:G (G) โยบ HI:M (H) C พศด GL:CN (K) สดด HL:CC (I) โยบ K:N-CC
(M) โยบ GK:H (N) โยบ HC:CN (P) โยบ GL:N (L) โยบ GK:H (CE) โยบ CP:P-CE
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โยบ GG, GH
หน้ า 1110
พระองค์ ทรงดําเนิ นโดยรอบบน เมื องโอฟี ร์ ไว้ เหมื อนหิ นในลํา พื นฟ้ า'
ธาร
15 ท่ านมุ่ งไปทางเก่ าหรื อ ซึ ง 25 และองค์ ผ้ ู ทรงมหิ ทธิ ฤทธิ7 จะ
คนชั วเคยดําเนินนั น
เป็ นผู้ ป้ องกั นท่ าน และท่ านจะ
16 ผู้ ถู กฉวยเอาไปก่ อนเวลา มีเงินอย่ างมากมาย
กําหนดของเขา รากฐานของเขา 26 แล้ วท่ านจะปี ติ ยินดีในองค์ ผ้ ู
ถู กไหลล้ นไปด้ วยนํา ท่วม
ทรงมหิ ทธิ ฤทธิ7 และเงยหน้ า
17 ผู้ ทู ลพระเจ้ าว่ า `ขอทรงไป ของท่านหาพระเจ้ า
จากข้ าทั งหลาย' และ `องค์ ผ้ ู 27 ท่ านจะอธิ ษฐานต่ อพระองค์
ทรงมหิ ท ธิ ฤ ทธิ7 จะทรงช่ วยเขา และพระองค์จะทรงฟั งท่าน และ
ทังหลายได้ '
ท่ า นจะทํา ตามคํา ปฏิ ญาณของ
18 แต่ พระองค์ ทรงให้ เรือนของ ท่าน
เขาเต็มด้ วยของดี แต่ คาํ ปรึกษา 28 ท่ า นจะตั ด สิ น ใจในเรื องใด
ของคนชั วห่ างไกลจากข้ า
และเรื องนั นจะสํา เร็ จ สมประ19 คนชอบธรรมเห็ น และยิ นดี สงค์ และจะมีแสงสว่ างส่ องทาง
คนไร้ ผิดหั วเราะเยาะ
ให้ ท่าน
20 ในขณะที ทรั พย์ ส มบั ติ ของ 29 เมื อมนุ ษย์ถูกทิ งลงไป ท่าน
เราไม่ ถูกตัดขาด แต่ ของทีเหลือ จะว่ า `มี การทรงช่ วยยกชู ข ึ น
นั นไฟก็เผาเสีย
และพระองค์ ทรงช่ วยคนถ่ อมใจ
21 จงปรองดองกั บพระเจ้ าและ ให้ รอด'
อยู่ อย่ างสั นติ ดั งนั นสิ งที ดี จะ 30 พระองค์ ทรงช่ วยเกาะแห่ งผู้
มาถึงท่าน
ไร้ ความผิดให้ พ้น มันได้ รับการ
22 ขอจงรั บพระราชบั ญญั ติ จาก ช่ วยให้ พ้นโดยความสะอาดแห่ ง
พระโอษฐ์ ของพระองค์ และเก็บ มือของท่าน"
พระวจนะของพระองค์ ไ ว้ ในใจ
โยบอาลัยถึงพระเจ้า
ของท่าน
23 ถ้ าท่ านกลั บมายั งองค์ ผ้ ู ทรง
แล้ วโยบตอบว่ า
มหิ ทธิฤทธิ7 ท่านจะเจริญและจะ 2"คํา ร้ องทุ กข์ ของข้ าก็ขมขื นใน
ทิ งความชั วช้ าให้ ไกลจากเต็นท์ วั นนี ด้ วย การที ข้ าถู กทุ บตี ก ็
ของท่าน
หนักกว่ าการร้ องครางของข้ า
24 ท่ านจะรวบรวมทองคํา ไว้ 3โอ ข้ าอยากทราบว่ าจะพบพระ
เหมื อนผงคลี ดิ น และทองคํา องค์ ได้ ที ไหน เพื อข้ าจะมาถึ ง

23

(CI) ปฐก M:I (CM) โยบ CI:HG (CN) โยบ GC:CE (CP) โยบ CG:M (CL) สดด KP:CC
(GE) โยบ K:N (GC) C พศด GP:L (GG) พบญ K:C-G (GH) โยบ P:I (GK) C พกษ CE:GC
(GI) ปฐก CI:C (GM) โยบ GN:CE (GN) สดด IE:CK (GP) สดด GE:K (GL) โยบ I:CL
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หน้ า 1111
โยบ GH, GK
พระทีนั งของพระองค์
บั ญญั ติ แ ห่ งริ ม พระโอษฐ์ ของ
4 ข้ าจะยื นคดี ของข้ าต่ อพระ พระองค์ ข้ าตี ราคาพระวจนะ
พั กตร์ พระองค์ และบรรจุ ข้ อ แห่ ง พระโอษฐ์ ของพระองค์ สู ง
โต้ แย้ งให้ เต็มปากข้ า
กว่ าอาหารทีจาํ เป็ นสําหรับข้ า
5 ข้ าจะทราบคํา ตอบของพระ 13 แต่ พระองค์ ทรงผั นแปรมิ ได้
องค์ และเข้ าใจสิ งทีพระองค์จะ และผู้ ใดจะหั นพระองค์ได้ พระ
ตรัสกับข้ า
องค์ มี พระประสงค์ สิ งใด พระ
6 พระองค์ จ ะทรงโต้ แย้ งกั บข้ า องค์กท็ รงกระทําสิ งนั น
ด้ วยฤทธานุ ภาพอั นยิ งใหญ่ ของ 14 เพราะว่ าพระองค์ จะทรง
พระองค์หรือ เปล่ าน่ ะ พระองค์ กระทําสิ งที พระองค์ ทรงกําหนด
จะทรงให้ กาํ ลังแก่ ข้า
ให้ ข้านั นครบถ้ วน และสิ งอย่ าง
7ณ ที นั นคนเที ยงธรรมจะสู้ นั นเป็ นอั น มากอยู่ ในพระดํา ริ
ความกั บพระองค์ ได้ และข้ าจะ ของพระองค์
รับการช่ วยให้ พ้นจากผู้ พิพากษา 15 เพราะฉะนั นข้ าจึ งสะทกสะของข้ าเป็ นนิตย์
ท้ านต่ อพระพักตร์พระองค์ เมื อ
8ดูเถิด ข้ าเดิ นไปข้ างหน้ า แต่ ข้ าตรึกตรอง ข้ าก็ครั นคร้ ามต่ อ
พระองค์มิได้ ทรงสถิตทีนั น และ พระองค์
ข้ างหลั ง แต่ ข้าก็ไม่ สั งเกตเห็ น 16 พระเจ้ าทรงกระทําให้ ใจของ
พระองค์
ข้ าอ่ อนเปลี ย องค์ผ้ ู ทรงมหิ ทธิ9 ข้ างซ้ ายมื อที พระองค์ ทรง ฤทธิ7 ได้ กระทํา ให้ ข้ าสะทกสะกระทํากิ จ ข้ าก็ไม่ เห็นพระองค์ ท้ าน
ข้ างขวามื อพระองค์ ทรงซ่ อนอยู่ 17 เพราะข้ ามิ ได้ ถูกตัดขาดก่ อน
ข้ าหาพระองค์ไม่ พบ
ความมื ดมาถึ ง และพระองค์ มิ
10 ด้ วยว่ าพระองค์ ทรงทราบ ได้ ทรงปิ ดบั งความมื ดทึบไว้ จาก
ทางที ข้ าไป เมื อพระองค์ ทรง หน้ าข้ า"
ทดสอบข้ าแล้ ว ข้ าก็จะเป็ นอย่ าง
โยบบ่ นว่ าพระเจ้าทรง
ทองคํา
เมินเฉยต่ อความชัว ร้าย
11 เท้ าของข้ าติ ด รอยพระบาท
"เมื อวาระกํา หนดไม่
ของพระองค์แน่ น ข้ าตามมรรคา
ปิ ดบังไว้ จากองค์ผ้ ู ทรง
ของพระองค์ และมิ ได้ หั นไป มหิ ทธิ ฤทธิ7 ทํา ไมบรรดาผู้ ที
ข้ างๆเลย
รู้ จั กพระองค์ ไ ม่ เห็ นวั นกํา หนด
12 ข้ ามิ ได้ พรากไปจากพระ ของพระองค์

24

(K) โยบ CH:CP (I) โยบ CE:G (M) โยบ L:CL (N) อสย C:CP (P) โยบ L:CC; สดด CE:C
(L) สดด PL:KM (CE) ปฐก CP:CL (CC) C ซมอ CG:G-I (CG) ยน M:MM (CH) โยบ L:CG
(CK) โยบ N:H (CI) โยบ GH:H (CM) สดด GG:CK (CN) โยบ M:L (C) สดด HC:CI
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โยบ GK
หน้ า 1112
2มีคนทีย้ายหลักเขต เขายึดฝูง 12 คนครํา ครวญออกมาจากที
แพะแกะพาไปเลี ยง
ในเมื อง และจิ ตใจของคนบาด
3 เขาไล่ ต้ อนลาของคนกํา พร้ า เจ็บร้ องขอ แต่ พระเจ้ ามิ ได้ สน
พ่ อไป เขาเอาวั วของหญิ งม่ าย พระทัยในความโง่ เขลาของเขา
ไปเป็ นประกัน
13 เขาอยู่ ในพวกที กบฏต่ อ
4 เขาผลั กคนขั ดสนออกนอก ความสว่ าง ที ไม่ ค้ ุ นเคยกั บทาง
ถนน คนยากจนแห่ งแผ่ นดิ น ของความสว่ างนั น และมิได้ อยู่
โลกต่ างก็ซ่อนตัวหมด
ในทางของความสว่ างนั น
5ดู เถิ ด ดั งลาป่ าอยู่ ในถิ นทุ ร- 14 ฆาตกรลุ ก ขึ นมาแต่ เ ช้ าตรู่
กั นดาร คนยากจนนั นออกไป เขาฆ่ าคนยากจนและคนขั ดสน
ทํา งานพยายามหาอาหาร ถิ น และในกลางคื นเขาเป็ นเหมื อน
แห้ งแล้ งให้ อาหารแก่ เขาและ ขโมย
บุตรทังหลายของเขา
15 ตาของผู้ ล่ วงประเวณี ค อย
6เขาทั งหลายเก็บหญ้ าแห้ งที ใน เวลาพลบคํา กล่ าวว่ า `ไม่ มีตา
ทุ่ ง และเขาเล็มสวนองุ่ นของ ใดจะเห็ นข้ า' และเขาก็ปลอม
คนชั ว
หน้ าของเขา
7เขาทําให้ คนที เปลื อยกายนอน 16 ในยามมื ด เขาขุ ด เข้ าไปใน
ตลอดคื นโดยไม่ มี เสื อผ้ า และ เรื อนซึ งเขาหมายไว้ สํา หรั บตน
ไม่ มีผ้าห่ มกันหนาว
เองในเวลากลางวั น เขาไม่ ร้ ู จั ก
8เขาเปี ยกฝนแห่ งภู เขา และ ความสว่ าง
เกาะหิ นอยู่ เพราะขาดทีกาํ บัง
17 เพราะ เงามั จจุ ราช เป็ น
9มี ผ้ ู ฉวยเด็กกํา พร้ าพ่ อไปจาก เหมือนเวลาเช้ าแก่ เขาทุ กคน ถ้ า
อก และเอาของประกั นจากคน ใครรู้ จักเขา เขาก็เป็ นความสยด
ยากจน
สยองของเงามัจจุ ราช
10 เขาทั งหลายทํา ให้ เขาเดิ น 18 เขารวดเร็ ว ดุ จดั งนํา มาก
เปลื อ ยกายไปโดยไม่ มี เ สื อผ้ า หลาย ส่ วนแบ่ งของเขาถู กสาป
เขาก็ แบกฟ่ อนข้ าวไปจากคนที ในแผ่ นดิ น เขาไม่ หั นหน้ าไปสู่
หิ ว
สวนองุ่ นของเขา
11 เขาทํา นํา มั นอยู่ ท่ า มกลาง 19 ความแห้ งแล้ งและความร้ อน
กําแพงของพวกเขา เขายํา อยู่ ที ฉวยเอานํา หิ มะไปฉั นใด แดน
บ่ อยําองุ่ น แต่ เขาต้ องทนความ คนตายก็ ฉวยเอาผู้ กระทํา บาป
กระหาย
ไปฉันนั น
(G) พบญ CL:CK (H) โยบ GG:M-L (K) โยบ GK:CK (I) โยบ HL:I-N (M) พบญ GP:HH
(N) โยบ GK:CE (P) พซม I:G (L) G พกษ K:C (CE) พบญ GK:CL (CC) พบญ GI:K
(CG) อพย C:CH (CH) ลก CG:KN (CK) G ซมอ CC:CK (CI) อพย GE:CK (CM) อพย GG:G
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หน้ า 1113
โยบ GK-GM
20 ครรภ์จะลืมเขา ตัวหนอนจะ 3กองทั พของพระองค์ มี จาํ นวน
กิ นเขาอย่ างอร่ อย ไม่ มี ใครจํา หรื อ ความสว่ างของพระองค์ มิ
เขาได้ ต่ อไป ความชั วจะหั กลง ได้ ส่องมาเหนือผู้ ใดบ้ าง
เหมือนต้ นไม้
4 แล้ วมนุ ษย์ จะชอบธรรมต่ อ
21 เขารี ดเอาจากหญิงหมันทีไม่ พระพั ก ตร์ พระเจ้ าได้ อย่ างไร
มี ลู ก และไม่ ทาํ ดี อะไรให้ แก่ คนที เกิดจากผู้ หญิ งจะสะอาดได้
หญิงม่ าย
อย่ างไร
22 เขาได้ ทํา ลายคนที มี กํา ลั ง 5ดู เถิ ด ถึ งแม้ ดวงจั นทร์ ก ็ไม่ มี
ด้ วยอํา นาจของตน เขาลุ กขึ น ความสุ กใส และดวงดาวก็ไม่
แล้ วไม่ มีใครมั นใจเรื องชี วิตของ บริ สุ ทธิ7 ในสายพระเนตรของ
ตน
พระองค์
23 พระเจ้ าทรงประทานความ 6 มนุ ษย์ จ ะยิ งสะอาดน้ อยกว่ า
ปลอดภัยให้ เขา และเขาก็พึ งอยู่ นั นเท่าใด ผู้ เป็ นเพียงตัวดั กแด้
และพระเนตรของพระองค์ อ ยู่ และบุ ตรของมนุ ษย์ เล่ า ผู้ เป็ น
บนหนทางของเขา
เพียงตัวหนอน"
24 เขาทั งหลายถู กยกย่ องขึ นครู่ โยบกล่ าวว่ าท่ านเชื อในพระเจ้า
หนึ ง แต่ ก ็ต้ องสิ นไปและถู ก
นําลงมา เขาถู กเอาออกไปจาก
แล้ วโยบตอบว่ า
ทางเหมื อนคนอื นๆ และถู ก 2"ท่ านได้ ช่ วยผู้ ไม่ มี กาํ ลั งมาก
ตัดออกเหมือนยอดรวงข้ าว
จริงหนอ ท่านได้ ช่วยแขนทีไม่ มี
25 แล้ วบั ดนี ถ้ าไม่ เป็ นเช่ น นั น แรงแล้ วหนอ
ใครจะพิ สู จน์ ได้ ว่าข้ ามุ สา และ 3ท่ านให้ คาํ ปรึ กษาแก่ คนที ไม่ มี
สําแดงว่ าสิ งที ข้ากล่ าวนั นไร้ สา- สติปัญญา และได้ ให้ ความรู้ มาก
ระ"
ทีสัมฤทธิ7 ผล จริงหนอ
บิลดัดบอกโยบว่ ามนุ ษย์
4ท่ า นเปล่ งวาจาออกมาแก่ ใคร
เล่ า และวิญญาณของใครได้ ออก
ไม่ สามารถรู ้จักพระเจ้าได้
แล้ วบิ ลดั ดคนชู อาห์ มาจากท่าน
5ชาวแดนคนตายเบื องล่ างสะตอบว่ า
2 "พระเจ้ าทรงอํา นาจในการ ทกสะท้ านใต้ นํา และชาวเมื อ ง
ครอบครองและทรงให้ ยํา เกรง นั น
พระองค์ ทรงกระทํา สั นติ ภาพ 6นรกเปลื อยอยู่ ต่ อพระพั กตร์
พระเจ้ า และแดนพิ นาศไม่ มี
ในสวรรค์เบื องสูงของพระองค์

26

25

(GE) โยบ CN:CK (GC) C ซมอ C:M (GG) อสธ H:P (GH) สดด NH:H (GK) โยบ GE:I
(GI) โยบ L:GK (G) โยบ L:G (H) สดด CEH:GE (K) โยบ K:CN (I) อสย GK:GH
(M) โยบ K:CL (G) โยบ CG:G (H) โยบ M:CH (K) โยบ GE:H (I) โยบ KC:C (M) โยบ CC:P
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โยบ GM, GN
หน้ า 1114
ผ้ าห่ ม
2 "พระเจ้ าทรงพระชนม์ อ ยู่ แน่
7พระองค์ทรงคลี ทางเหนื อออก ฉั นใด คื อพระองค์ ผ้ ู ทรงนํา
คลุ มที เวิ งว้ าง และแขวนโลกไว้ ความยุ ติ ธรรมอั น ควรตกแก่ ข้ า
เหนือทีว่างเปล่ า
ไปเสี ย และองค์ ผ้ ู ทรงมหิ ทธิ 8 พระองค์ ทรงมั ด นํา ไว้ ในเมฆ ฤทธิ7 ทรงพระชนม์ อยู่ แน่ ฉั น ใด
ทึบของพระองค์ และเมฆนั นก็ คือผู้ ทรงทําใจข้ าให้ ขมขื น
ไม่ ขาดวิ นไป
3เพราะลมหายใจยั งอยู่ ในตั วข้ า
9พระองค์ทรงคลุมหน้ าของพระ ตราบใด และลมปราณจากพระ
ที นั ง และคลี เมฆของพระองค์ เจ้ ายั ง อยู่ ในรู จมู กของข้ า ตราบ
ออกคลุมมันไว้
ใด
10 พระองค์ ทรงขี ดปริ มณฑลไว้ 4ริ มฝี ปากของข้ าจะไม่ พูดความ
บนพื นนํา ณ เขตระหว่ างความ เท็จและลิ นของข้ าจะไม่ เปล่ งคํา
สว่ างและความมืด
หลอกลวง
11 เสาฟ้ าก็ ห วั นไหวและประ- 5ขอพระเจ้ าอย่ ายอมให้ ข้ าเห็ น
หลาดใจเมื อพระองค์ทรงขนาบ
ว่ าท่ านเป็ นฝ่ ายที ถู กเลย ข้ าจะ
12 พระองค์ ท รงปราบทะเลให้ ไม่ ท ิงความสัตย์ จริงของข้ าจนข้ า
สงบด้ วยอานุ ภ าพของพระองค์ ตาย
พระองค์ ทรงตี คนจองหองด้ วย 6ข้ ายึ ดความชอบธรรมของข้ าไว้
ความเข้ าพระทัยของพระองค์
มั นไม่ ยอมปล่ อยไป จิ ตใจของ
13 พระองค์ ทรงตกแต่ งฟ้ า ข้ าไม่ ตาํ หนิ ข้า ไม่ ว่ าวั นใดใน
สวรรค์ ด้ วยพระวิ ญญาณของ ชี วิตของข้ า
พระองค์ พระหั ตถ์ของพระองค์ 7ขอให้ ศั ตรู ของข้ า เป็ นเหมื อน
ทรงสร้ างพญานาคทีขด
คนชั ว และขอให้ ผู้ ที ลุ กขึ นต่ อ
14 ดู เถิด เหล่ านี เป็ นเพียงพระ สู้ ข้าเป็ นเหมือนคนอธรรม
ราชกิ จผิ วเผิ นของพระองค์ เรา คนหน้าซื อใจคดขาดความหวัง
ได้ ยิ น ถึ ง พระองค์ ก ็ เ ป็ นเพี ยง 8 เพราะอะไรจะเป็ นความหวั ง
เสี ยงกระซิ บ ใครจะเข้ าใจถึ ง ของคนหน้ าซื อใจคด แม้ ว่าเขา
ฤทธิ7 กั มปนาทอั นเกรี ยงไกรของ ได้ กาํ ไรแล้ ว เมื อพระเจ้ าทรงเอา
พระองค์ได้ "
ชี วิตของเขาไป
ความจริ งใจของโยบ
9พระเจ้ าจะทรงฟั งเสียงร้ องของ
และโยบได้ กล่ าวกลอน เขาหรือ เมื อความยากลําบากมา
ภาษิตของตนอีกว่ า
สู่ เขา

27

(N) โยบ L:P (P) โยบ HM:GL (L) อพย GE:GC (CE) โยบ HP:P-CC (CC) C ซมอ G:P
(CG) อพย CK:GC (CH) ปฐก C:G (CK) โยบ CC:N-L (C) กดว GH:N (G) กดว CK:GC
(H) ปฐก G:N (K) โยบ CH:N (I) โยบ HG:H (M) โยบ G:H (N) C ซมอ GI:GM
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หน้ า 1115
โยบ GN, GP
10 เขาจะปี ติ ยิ นดี ในองค์ ผ้ ู ทรง ของเขาขึ น และเขาไม่ อยู่ แล้ ว
มหิ ทธิฤทธิ7 หรือ เขาจะกราบทู ล 20 ความสยดสยองท่ วมเขา
พระเจ้ าทุ กเวลาหรือ
เหมื อนนํา มากหลาย ในกลาง
11 ข้ าจะสอนท่ า นทั งหลายโดย คืนพายุหอบเขาไป
พระหั ตถ์ ของพระเจ้ า ข้ าจะไม่ 21 ลมตะวั นออกหอบเขาขึ น
ปิ ดบั ง พระดํา ริ ขององค์ ผ้ ู ทรง และเขาก็จากไป เหมือนพายุมัน
มหิ ทธิฤทธิ7
ก็กวาดเขาออกไปจากทีของเขา
12 ดูเถิด ท่านทุ กคนได้ เห็นเอง 22 พระเจ้ าจะทรงเหวี ยงเขา
แล้ ว ทําไมท่ านจึ งเหลวไหลสิ น อย่ างไม่ ปรานี เขาจะหนี จาก
เชิ งทีเดียวเล่ า
พระหั ตถ์ของพระองค์
13 ต่ อพระเจ้ า นี เป็ นส่ วนของ 23 คนจะตบมื อเยาะเย้ ยเขาและ
คนชั ว และมรดกซึ งผู้ บีบบังคับ เย้ ยหยั น เขาออกไปจากที ของ
จะได้ รั บจากองค์ ผ้ ู ทรงมหิ ทธิ - เขา"
ฤทธิ7
สติ ปัญญาเป็ นของประทาน
14 ถ้ าลู ก หลานของเขาเพิ มขึ น
จากพระเจ้า
ก็เพื อถู กดาบ และลูกหลานของ
"แน่ ละ ต้ องมี เหมื อง
เขาก็หาไม่ พอกิน
สําหรับแร่ เงิน และมีที
15 คนของเขาทีเหลืออยู่ ความ สําหรับทองคําทีเขาถลุง
ตายก็จะฝั งเขาเสี ย และภรรยา 2เขาเอาเหล็กมาจากพื นดิ นและ
ม่ า ยทั งหลายของเขาจะไม่ ค รํา ถลุงทองสัมฤทธิ7 จากแร่ ดิบ
ครวญ
3มนุ ษย์กาํ จัดความมืด และค้ น
16 ถึ งเขาจะกอบโกยเอาเงิ นไว้ หาไปยังเขตไกลทีสุด ค้ นแร่ ดิบ
มากอย่ างผงคลี ดิ น และกอง ในทีมืดครึ มและเงามัจจุ ราช
เสื อผ้ าไว้ ดังดินเหนียว
4 เขาขุ ด ปล่ องไกลจากที ฝู งคน
17 เขาจะกองไว้ ก ็ได้ แต่ คน อาศั ยอยู่ คนสั ญจรไปมาลื มเขา
ชอบธรรมจะสวม และคนไร้ ผิด แล้ ว เขาแขวนอยู่ แกว่ งไปแกว่ ง
จะแบ่ งเงินกัน
มาไกลจากฝูงคน
18 เขาสร้ างบ้ านเหมือนอย่ างตัว 5ฝ่ ายแผ่ นดิ นนั นมี อาหารออก
มอด เหมือนอย่ างเพิงทีคนยาม มา แต่ ภายใต้ ก ็ควํา อย่ างถู กไฟ
สร้ าง
ไหม้
19 คนมั งคั งจะนอนลง แต่ เขา 6 ก้ อนหิ นของที นั นเป็ นที อยู่
จะไม่ ถู กรวบรวมไว้ เขาลื มตา ของพลอยไพทู รย์ และมั นมี ผง

28

(CE) โยบ GG:GM (CC) โยบ K:H (CG) โยบ GC:GP (CH) โยบ GE:GL (CK) โยบ GC:CC
(CI) C พกษ CK:CE (CM) โยบ GG:GK (CN) สภษ CH:GG (CP) โยบ P:CK
(CL) โยบ CK:CH (GE) โยบ CI:GC (GC) ยรม CP:CN (GG) อพย L:CK (GH) อสธ L:GG
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โยบ GP
หน้ า 1116
ทองคํา
19 บุ ษราคั มแห่ ง เมื อ งเอธิ โอ7ทางนั นไม่ มีเหยี ยวรู้ และไม่ มี เปี ย ก็เปรี ยบกั บพระปั ญญาไม่
ตาเหยี ยวดํามองเห็น
ได้ หรื อจะตี ราคาเป็ นทองคํา
8ลูกสิงโตไม่ เคยเดินทีนั น สิงโต บริสุทธิ7 กไ็ ม่ ได้
ดุร้ายไม่ ผ่านมาทีนั น
20 ดังนั นพระปั ญญามาจากไหน
9คนยื นมื อที หิ นแข็ง และทํา เล่ า และที ของความเข้ าใจอยู่ ที
ลายภูเขาลงถึงราก
ไหน
10 เขาขุ ดลํา รางไว้ ในหิ น และ 21 เป็ นสิ งที ซ่ อนพ้ นจากตาของ
ตาของเขาเห็ นของประเสริ ฐทุ ก สิ งที มี ชี วิ ตทั งปวง และปิ ดบั ง
อย่ าง
ไว้ จากนกในอากาศ
11 เขากั นตานํา ไว้ เพื อมิ ให้ มี 22 แดนพิ นาศและมั จจุ ราช
นํา ย้ อย และสิ งที ปิดบังไว้ เขา กล่ าวว่ า `เราได้ ยินเสียงลือเรื อง
นํามาให้ แจ้ ง
พระปั ญญากับหู ของเรา'
12 แต่ จ ะพบพระปั ญญาที ไหน 23 พระเจ้ าทรงทราบทางไปหา
และทีของความเข้ าใจอยู่ ทีไหน
พระปั ญญานั น และพระองค์
13 มนุ ษย์ ไม่ รู้ จั กค่ าของพระ ทรงทราบที อยู่ ของพระปั ญญา
ปั ญญา และในแผ่ นดิ นของคน ด้ วย
เป็ นก็หาไม่ พบ
24 เพราะพระองค์ ทอดพระ
14 บาดาลพู ดว่ า `ที ข้ าไม่ มี ' เนตรไปถึ ง ที สุ ด ปลายแผ่ น ดิ น
และทะเลกล่ าวว่ า `ไม่ อยู่ กับข้ า'
โลก และทรงเห็ นทุ กสิ งที ใต้
15 จะเอาทองคําซื อก็ไม่ ได้ และ ฟ้ าสวรรค์
จะชั งเงินให้ ตามราคาก็ไม่ ได้
25 ในเมื อพระองค์ ทรงกํา หนด
16 จะตี ราคาเป็ นทองคําโอฟี ร์ ก ็ นํา หนักให้ แก่ ลม และทรงกะนํา
ไม่ ได้ หรื อเป็ นพลอยสี นาํ ข้ าว ด้ วยเครื องตวง
ประเสริ ฐหรือพลอยไพทู รย์ก ็ไม่ 26 เมื อพระองค์ ทรงสร้ างกฎให้
ได้
ฝน และสร้ างทางไว้ ให้ แสงแลบ
17 จะเทียบเท่ าทองคํา และแก้ ว ของฟ้ าผ่ า
ผลึ กก็ไม่ ได้ หรื อจะแลกกั บ 27 แล้ วพระองค์ ทอดพระเนตร
เครื องทองคําเนื อดีกไ็ ม่ ได้
พระปั ญญาและทรงประกาศ
18 อย่ าเอ่ ยถึ ง หิ นปะการั ง และ ทรงสถาปนาไว้ และทรงวิจัย
ไข่ มุ กเลย ค่ าของพระปั ญญาสูง 28 และพระองค์ ตรั สกั บมนุ ษย์
กว่ ามุ กดา
ว่ า `ดู เถิ ด ความยํา เกรงองค์
(N) โยบ GP:GC (L) นฮม C:K (CE) สภษ CK:GH (CC) โยบ GM:P (CG) โยบ GP:GE
(CH) โยบ GP:CI (CK) รม CC:HH (CI) โยบ GP:CP (CM) C พศด GL:K (CN) อสค C:GG
(CP) อสค GN:CM (CL) อพย GP:CN (GE) โยบ GP:CG (GC) สดด KL:H (GG) โยบ GP:CK
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หน้ า 1117
โยบ GP, GL
พระผู้ เป็ นเจ้ า นั นแหละคือพระ เป็ นสุข และเมื อตาดู ก็ยกย่ อง
ปั ญญา และทีจะหั นจากความชั ว ข้ า
คือความเข้ าใจ'"
12 เพราะว่ าข้ าช่ วยคนยากจนที
โยบแก้คํากล่ าวหาผิด
ร้ องให้ ช่ วย และเด็กกําพร้ าพ่ อ
แล้ วโยบก็ กล่ าวกลอน ทีไม่ มีใครอุปถัมภ์เขา
13 พรของคนที จวนพิ น าศก็ มา
ภาษิตของท่านอีกว่ า
2"โอ ข้ าอยากจะอยู่ อย่ างแต่ ละ ถึ งข้ า และข้ าเป็ นเหตุ ให้ จิ ตใจ
เดือนทีผ่านไป อย่ างในสมัยเมื อ ของหญิ งม่ ายร้ องเพลงด้ วย
ความชื นบาน
พระเจ้ าทรงพิทักษ์ข้า
3เมื อประที ปของพระองค์ ส่ อง 14 ข้ าสวมความชอบธรรม และ
เหนื อศี รษะข้ า และข้ าเดิ นฝ่ า มันก็ห่อหุ้ มข้ าไว้ ความยุติธรรม
ความมื ดไปด้ วยความสว่ างของ ของข้ าเหมื อ นเสื อคลุ ม และผ้ า
โพกศีรษะ
พระองค์
4อย่ างข้ าเมื อครั งยั งหนุ่ มแน่ น 15 ข้ าเป็ นนั ยน์ ตาให้ คนตาบอด
อยู่ เมื อความลึกลับแห่ งพระเจ้ า และเป็ นเท้ าให้ คนง่ อย
16 ข้ าเป็ นบิดาให้ คนขัดสน และ
ทรงอยู่ เหนือเต็นท์ของข้ า
5เมื อองค์ ผ้ ู ทรงมหิ ท ธิ ฤ ทธิ7 ยั ง ข้ าสอบสวนเรื องของผู้ ที ข้ าไม่
อยู่ กั บข้ า และลู กหลานห้ อม รู้ จัก
17 ข้ าหั กขากรรไกรของคนชั ว
ล้ อมข้ า
6เมื อเขาล้ างย่ างเท้ าของข้ าด้ วย และได้ ดึ งเอาเหยื อจากฟั นของ
นมข้ น และก้ อนหิ นเทธารนํา มัน เขา
18 แล้ วข้ าคิดว่ า `ข้ าจะตายในรัง
ออกให้ ข้า
7 เมื อข้ าออกมายั ง ประตู เ มื อ ง ของข้ า และข้ าจะทวีวันเวลาของ
ข้ าอย่ างทราย
เมื อข้ าเตรียมทีนั งของข้ าทีถนน
8คนหนุ่ มๆเห็นข้ าแล้ วก็หลีกไป 19 รากของข้ าจะแผ่ ไปถึงนํา มี
นํา ค้ างบนกิ งของข้ าตลอดคืน
คนสูงอายุลุกขึ นยืน
9เจ้ านายหยุ ดพู ด เอามื อปิ ด 20 สง่ าราศี ของข้ าสดชื นอยู่ กั บ
ข้ า และคั นธนู ของข้ าใหม่ เสมอ
ปากของตนไว้
10 เสี ยงของขุ นนางก็ ส งบลง อยู่ ในมือข้ า'
และลิ นของเขาก็เกาะติ ดเพดาน 21 คนทั ง หลายเงี ยหู ฟั งข้ าและ
คอยอยู่ และเงี ยบอยู่ ฟั งคํา
ปาก
11 เมื อหู ได้ ยินแล้ ว ต่ างก็ว่าข้ า ปรึกษาของข้ า

29

(C) โยบ GN:C (G) โยบ C:C (H) โยบ CP:M (K) โยบ C:CE (I) โยบ GH:H, P-CE
(M) โยบ GE:CN (N) พบญ CM:CP (P) ลนต CL:HG (L) โยบ K:G (CE) สดด CHN:M
(CC) โยบ HC:GE (CG) โยบ GG:I (CH) พบญ GK:CH (CK) พบญ GK:CH
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โยบ GL, HE
หน้ า 1118
22 หลั งจากที ข้าพู ดแล้ ว เขาก็ สนจู นิเปอร์มาเป็ นอาหาร
ไม่ พู ดอี กเลย และคํา ของข้ าก็ 5เขาถู กขั บไล่ ออกไปจากท่ ามกลั นลงมาเหนือเขา
กลางคน (มี คนตะโกนตามเขา
23 เขาคอยข้ าเหมื อ นคอยฝน ไปอย่ างตามโจร)
เขาอ้ าปากของเขาเหมื อนอย่ าง 6ฉะนั น เขาต้ องพักอยู่ ทีลาํ ละรอรับนํา ฝนชุ กปลายฤดู
หาน ในโพรงดินและซอกหิ น
24 ถ้ าข้ าหั วเราะเยาะเขา เขาก็ 7 เขาร้ องอยู่ ท่ ามกลางพุ่ มไม้
ไม่ ยอมเชื อ และสี หน้ าอั นผ่ อง เขาเบียดกันอยู่ ภายใต้ ต้นตําแย
ใสของข้ า เขาก็มิ ได้ ทาํ ให้ หม่ น 8เขาเป็ นลู กของคนถ่ อย เออ
หมองลง
เป็ นลู กของคนเสี ยชื อ เขาถู ก
25 ข้ าเลื อกทางให้ เขา และนั ง กวาดออกไปเสียจากแผ่ นดิน
เป็ นหั วหน้ า
และอยู่ อย่ าง 9 และบั ด นี ข้ ากลายเป็ นเพลง
กษั ตริ ย์ ท่ ามกลางกองทหาร เยาะเย้ ยของเขา เออ ข้ าเป็ นที
อย่ า งผู้ ที ปลอบโยนคนที ค รํา - ครหาของเขา
ครวญ"
10 เขาทังหลายสะอิดสะเอียนข้ า
ความมัง มีของโยบ
และเหิ นห่ างจากข้ า เขาไม่ ร ั งรอ
ทีจะถ่ มนํา ลายลงหน้ าของข้ า
กลายเป็ นความยากจน
"แต่ เ ดี[ ยวนี เขาเยาะข้ า 11 เพราะพระเจ้ าทรงหย่ อนสาย
คื อคนที อ่ อนกว่ าข้ าน่ ะ ธนู ของข้ า และให้ ข้าตกตํา เขา
คนที ข้ าจะเหยี ยดหยามพ่ อของ ทังหลายก็เหวี ยงความยั งคิดเสีย
เขา ถึงกับไม่ ยอมให้ อยู่ กับสุนัข ต่ อหน้ าข้ า
12 คนหนุ่ มลุ ก ขึ นข้ างขวามื อ
ทีเฝ้ าฝูงแพะแกะของข้ า
2ข้ าจะได้ อะไรจากกําลั งมื อของ ของข้ า เขาผลั กดั นเท้ าของข้ า
เขาทั งหลาย คื อของคนที เรี ยว ออกไป เขาเหวี ยงทางแห่ งความ
พินาศไว้ ต่อสู้ ข้า
แรงเขาหมดไปแล้ ว
3 เพราะเหตุ ความขาดแคลน 13 เขาพั งทางเดิ นของข้ า เขา
และหิ วโหยพวกเขาจึ งอยู่ อย่ าง เสริ มภั ยพิ บั ติ ให้ ข้ า ไม่ มี ผ้ ู ใด
โดดเดี ยว เมื อก่ อนเขาหนีไปยัง ช่ วยเขาไว้ เลย
ถิ นทุ ร กั นดารซึ งรกร้ างและถู ก 14 เขามาหาข้ าอย่ างกั บนํา ที
ทะลักเข้ ามาอย่ างเต็มที เขากลิ ง
ทิงไว้ เสียเปล่ า
4 เขาเก็ บผั ก ชะครามซึ งอยู่ กั บ ตั วเข้ ามาหาข้ าท่ า มกลางซาก
พุ่ มไม้ และเอารากต้ นไม้ จาํ พวก ปรักหั กพัง

30

(GG) โยบ HG:CI (GH) สดด NG:M (GK) ปฐก KI:GM (GI) ปฐก KC:KE (C) โยบ CL:CH
(H) โยบ GK:CH (K) G พกษ K:HP (I) ปฐก K:CG (M) วนฉ M:G (N) โยบ M:I
(P) G พกษ P:CP (L) โยบ CN:M (CE) โยบ CL:CL (CC) โยบ CG:CP (CG) โยบ CL:CP
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หน้ า 1119
โยบ HE, HC
15 ความสยดสยองต่ างๆหั นมา 24 ถึ ง กระนั นเขาจะไม่ ยื นมื อ
ใส่ ข้า จิตใจของข้ าถู กเขาติดตาม ของเขาออกช่ วยคนในแดนคน
อย่ างลมตาม และความเจริ ญ ตาย ถึ งแม้ ว่ าพวกเขาร้ องขอ
รุ่ งเรื อ งของข้ าสู ญไปเสี ยอย่ า ง ความช่ วยเหลื อในท่ ามกลาง
เมฆ
ภัยพิบัติของเขา
16 บั ดนี จิ ตใจของข้ าก็ละลายไป 25 ข้ ามิ ไ ด้ ร้ องไห้ เพื อผู้ ที วั น
วันแห่ งความทุ กข์ใจยึดตัวข้ าไว้
เวลาของเขายากเย็นหรือ จิ ตใจ
17 กลางคื น กระดู ก ข้ าทะลุ ไ ป ของข้ ามิ ไ ด้ โศกสลดเพื อ คนขั ด
และความเจ็ บปวดที แทะข้ านั น สนหรือ
ไม่ หยุดพักเลย
26 แต่ เมื อข้ ามองหาของดี ของ
18 เครื องแต่ งกายของข้ าเสียรู ป ร้ ายก็มาถึ ง และเมื อข้ าคอย
ไปด้ วยความรุ นแรงแห่ งโรคนี ความสว่ าง ความมืดก็มาถึง
มันมัดข้ าอย่ างผ้ าคอเสื อรัดข้ า
27 จิ ต ใจของข้ าร้ อนรุ่ มไม่ เคย
19 พระเจ้ าทรงเหวี ยงข้ าลงใน สงบเลย วันแห่ งความทุ กข์ใจมา
ปลัก และข้ าก็กลายเป็ นเหมือน พบข้ า
ผงคลีและขี เถ้ า
28 ข้ าได้ ไว้ ทุ กข์ มิ ใช่ ด้ วยแดด
20 ข้ า พระองค์ ร้ องทู ลพระองค์ ข้ ายื นขึ นในที ชุ มนุ มชนและ
และพระองค์ หาทรงสดั บข้ า ร้ องขอความช่ วยเหลือ
พระองค์ ไม่ ข้ าพระองค์ ยื นขึ น 29 ข้ าเป็ นพี น้องกั บมังกร และ
และพระองค์หาทรงมองไม่
เป็ นเพื อนกับนกเค้ าแมว
21 พระองค์ ก ลั บทรงดุ ร้ ายต่ อ 30 ผิ วหนั งของข้ าดํา กระดู ก
ข้ าพระองค์ พระองค์ ทรงต่ อ ของข้ าร้ อนอย่ างไฟไหม้
ต้ านข้ าพระองค์ ด้ วยพระหั ต ถ์ 31 เพราะฉะนั นเสี ยงพิ ณเขาคู่
ทรงฤทธิ7 ของพระองค์
ของข้ ากลายเป็ นเสี ย งโหยไห้
22 พระองค์ ทรงชู ข้าพระองค์ข ึ น และเสี ยงขลุ่ ยของข้ ากลายเป็ น
เหนือลม และทรงให้ ข้าพระองค์ เสียงของผู้ ทีร้องไห้ "
ขี ลม และทรงให้ ตัวข้ าพระองค์
โยบปกป้อง
ละลายไป
ความซื อสัตย์ของตนเอง
23 ข้ าพระองค์ ทราบแล้ วว่ าพระ
"ข้ าได้ ทํา พั นธสั ญญา
องค์ จ ะทรงให้ ข้ าพระองค์ ต าย
กั บนั ยน์ ตาของข้ า แล้ ว
เสี ย และให้ ไปสู่ ที กาํ หนดของ ข้ าจะมองหญิ งพรหมจารี ได้
คนเป็ นทังปวง
อย่ างไร

31

(CI) โยบ M:K (CM) สดด GG:CK (CN) โยบ HH:CL (CP) โยบ G:N (CL) โยบ L:HC
(GE) โยบ CL:N (GC) โยบ N:GE (GG) โยบ GC:CP (GH) โยบ CK:I (GK) วนฉ I:HC
(GI) สดด HI:CH (GM) โยบ H:GI (GN) สดด GG:K (GP) สดด HP:M (GL) โยบ CN:CK
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โยบ HC
หน้ า 1120
2 อะไรจะเป็ นส่ วนของข้ าจาก ไปถึ งแดนพิ นาศ และจะถอน
พระเจ้ าเบื องบน และเป็ นมรดก รากผลเพิ มพูนทังปวงของข้ า
ของข้ าจากองค์ผ้ ู ทรงมหิ ทธิฤทธิ7 13 ถ้ าข้ าดู ถู กเรื องของทาสหรื อ
ณ ทีสูง
ทาสหญิ งของข้ า เมื อเขานํา
3 มิ ใ ช่ ภ ยั น ตรายสํา หรั บคนชั ว มาร้ องทุ กข์ต่อข้ า
และภั ยพิ บัติสาํ หรับคนที กระทํา 14 เมื อพระเจ้ าทรงลุ กขึ น แล้ ว
ความชั วช้ าดอกหรือ
ข้ าจะทําอะไรได้ เมื อพระองค์
4พระองค์ มิ ทรงเห็นทางที ข้าไป ทรงสอบถาม ข้ าจะทู ลตอบพระ
และนับฝี ก้ าวของข้ าดอกหรือ
องค์อย่ างไร
5ถ้ าข้ าได้ ดาํ เนิ นไปกั บความไร้ 15 พระองค์ ผู้ ทรงสร้ างข้ าใน
สาระ และเท้ าของข้ าเร่ งไปสู่ ครรภ์ มิได้ ทรงสร้ างเขาหรือ มิ
ความหลอกลวง
ใช่ พระองค์ องค์ เ ดี ยวเท่ า นั น
6 ก็ ข อให้ เอาข้ าชั งด้ วยตราชู หรื อ ที ทรงสร้ างเราทั งสองใน
เที ยงตรง และขอพระเจ้ าทรง ครรภ์
ทราบความซื อสัตย์ของข้ า
16 ถ้ าข้ าได้ หน่ วงเหนี ยวสิ งใดๆ
7 ถ้ าย่ า งเท้ าของข้ าหั น ออกไป ที คนยากจนอยากได้ หรื อได้
จากทาง และจิตใจของข้ าดําเนิน กระทํา ให้ นั ยน์ ตาของหญิ งม่ าย
ตามนัยน์ตาของข้ า และถ้ าความ มองเสียเปล่ า
ด่ างพร้ อยใดๆเกาะติดมือข้ า
17 หรื อข้ ารั บ ประทานอาหาร
8ก็ขอให้ ข้าหว่ าน และให้ คนอื น ของข้ าแต่ ลาํ พั ง และคนกําพร้ า
กิ น และขอให้ สิ งที งอกขึ นเพื อ พ่ อไม่ ได้ ร่ วมรั บประทานอาหาร
ข้ าถู กถอนรากเอาไป
นั นด้ วย
9 ถ้ าใจของข้ าถู ก ล่ อ ชวนไปหา 18 (เพราะตั งแต่ เด็กมา เขา
ผู้ หญิง และข้ าได้ ซุ่ มอยู่ ทีประตู เติบโตขึ นกับข้ า อย่ างอยู่ กับพ่ อ
เพื อนบ้ านของข้ า
และข้ าได้ เป็ นผู้ แนะนําเธอตั งแต่
10 แล้ วก็ขอให้ ภรรยาของข้ าโม่ ครรภ์มารดาของข้ า)
แป้ งให้ คนอื น และให้ คนอื น 19 ถ้ าข้ าเห็ น คนหนึ งคนใดพิ โน้ มทับนาง
นาศเพราะขาดเสื อผ้ า หรือเห็น
11 เพราะนั นเป็ นความผิ ดที คนขัดสนไม่ มีผ้าคลุมกาย
ร้ ายกาจ และเป็ นความชั วช้ าที 20 ถ้ าบั นเอวของเขามิ ไ ด้ อวย
ผู้ พิพากษาต้ องปรับโทษ
พรแก่ ข้า และถ้ าเขามิได้ อบอุ่ น
12 เพราะนั นจะเป็ นไฟผลาญให้ ด้ วยขนแกะของข้ า
(G) โยบ GE:GL (H) โยบ GC:HE (K) โยบ CK:CM (I) สดด N:H-I (M) C ซมอ G:H
(N) สดด KK:GE (P) โยบ I:I (L) วนฉ CM:I (CE) อพย CC:I (CC) ปฐก GE:L
(CG) สภษ H:HH (CH) อพย GC:GE (CK) โยบ L:HG (CI) โยบ HK:CL (CM) โยบ GG:N-L
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หน้ า 1121
โยบ HC
21 ถ้ าข้ ายกมื อ ขึ นแตะต้ องคน สาปแช่ ง
กํา พร้ าพ่ อ เพราะข้ าเห็ น ความ 31 ถ้ าคนแห่ งเต็นท์ ของข้ ามิ ได้
สนับสนุ นทีประตูเมือง
กล่ าวว่ า `โอ ยั งมี ใครที ไหนที
22 แล้ วก็ ใ ห้ กระดู ก ไหปลาร้ า กินเนื อของนายไม่ อิ ม'
หลุ ดจากบ่ าของข้ า และให้ แขน 32 คนต่ างถิ นมิ ได้ พั กอยู่ ใน
ของข้ าหั กหลุ ด จากข้ อต่ อ เสี ย ถนน ข้ าเปิ ดประตูให้ แก่ คนเดิน
เถิด
ทาง
23 เพราะข้ าสยดสยองด้ วยภั ย 33 ถ้ าข้ าปิ ดบั งการละเมิ ด ของ
พิบัติที มาจากพระเจ้ า และด้ วย ข้ าอย่ างอาดั ม ด้ วยซ่ อนความ
เหตุ ความโอ่ อ่ าตระการของพระ ชั วช้ าของข้ าไว้ ในอกของข้ า
องค์ ข้ าทําอะไรไม่ ได้
34 เพราะข้ ากลั วมวลชนและ
24 ถ้ าข้ ากระทําให้ ทองคําเป็ นที กลั วที ครอบครั วต่ างๆจะเหยี ยด
ไว้ ใจหรื อพู ดกั บทองคําเนื อดี ว่า หยามข้ า ข้ าจึงนิ งเสีย ไม่ ออกไป
`ท่านเป็ นทีวางใจของข้ า'
พ้ นประตูบ้าน
25 ถ้ าข้ าเปรมปรี ด7 ิ เพราะสมบั ติ 35 โอ ข้ าอยากให้ สักคนหนึ งฟั ง
ของข้ ามากมาย หรื อเพราะมื อ ข้ า ดูเถิด ความปรารถนาของข้ า
ของข้ าได้ มามาก
คื อ ขอองค์ ผ้ ู ทรงมหิ ทธิ ฤทธิ7
26 หรื อข้ าเพ่ ง ดวงอาทิ ต ย์ เ มื อ ตอบข้ า ข้ าอยากได้ คาํ สํา นวน
ส่ องแสง หรื อดวงจั นทร์ เมื อ ฟ้ องข้ าซึ งคู่ ความเขียนขึ น
เคลื อนไปอย่ างสง่ า
36 ข้ าจะใส่ บ่าแบกไปแน่ ทีเดี ยว
27 และจิ ตใจของข้ าถู ก ล่ อชวน ข้ าจะมัดมันไว้ ต่างมงกุ ฎ
อยู่ อย่ างลั บๆ และปากของข้ า 37 ข้ าจะแจ้ งจํานวนฝี ก้ าวของข้ า
จุ บมือของข้ า
แก่ พระองค์ ข้ าจะเข้ าไปเฝ้ าพระ
28 นี เป็ นความชั วช้ าด้ วยที ผู้ องค์อย่ างเป็ นเจ้ านาย
พิพากษาจะต้ องปรับโทษ เพราะ 38 ถ้ าที ดินของข้ าร้ องกล่ าวโทษ
ข้ าคงต้ องปฏิ เ สธพระเจ้ าเบื อง ข้ า และร่ องไถในนั นร้ องไห้ ด้วย
บน
กัน
29 ถ้ าข้ าเปรมปรี ดิ7 เมื อผู้ ที 39 ถ้ าข้ ากิ นผลิ ตผลของมั นด้ วย
เกลี ยดชั งข้ านั นพิ นาศ หรื อลิ ง มิ ได้ เสี ยเงิ น และกระทําให้ เจ้ า
โลดเมื อเหตุร้ายมาทันเขา
ของทีดินเดิมนั นเสียชี วิต
30 ข้ าไม่ ยอมให้ ปากของข้ าบาป 40 ก็ ข อให้ มี ต้ นผั ก หนามงอก
ไปโดยขอชี วิ ตของเขาด้ วยคํา แทนข้ าวสาลี และหญ้ าสาบแร้ ง
(GC) โยบ M:GN (GG) โยบ HC:CE (GH) โยบ GE:GH (GK) ปฐก HC:C (GI) อสธ I:CC
(GM) ปฐก C:CM (GN) พบญ CC:CM (GP) โยบ HC:CC (GL) G ซมอ C:CG
(HE) อพย GH:K (HC) C ซมอ GK:K (HG) โยบ HC:CN (HH) ปฐก H:N (HK) อพย GH:G
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แทนข้ าวบาร์ เลย์ " จบถ้ อยคํา ความยุติธรรม
ของโยบ
10 เพราะฉะนั น ข้ าพเจ้ าจึ งว่ า
เอลีฮูมากล่ าวฝ่ ายพระเจ้า
`ขอฟั งข้ าพเจ้ า ขอให้ ข้ าพเจ้ า
ดั ง นั น บุ รุ ษทั งสามก็ กล่ าวความคิ ดเห็ น ของข้ าพเจ้ า
หยุ ดตอบโยบ เพราะ ด้ วย'
โยบชอบธรรมในสายตาของตน 11 ดู เถิ ด ข้ าพเจ้ าได้ คอยฟั งคํา
ของท่านทังหลาย ข้ าพเจ้ าเงี ยหู
เอง
2แล้ วเอลี ฮู บุ ตรชายบาราเคล ฟั ง เหตุ ผลของท่ านขณะที ท่ า น
คนบุ ชี ครอบครั วราม ก็โกรธ ค้ นหาว่ าจะพูดว่ ากระไร
เขาโกรธโยบ เพราะท่ านอ้ างตั ว 12 เออ ข้ าพเจ้ าสนใจฟั งท่ าน
และ ดูเถิด ไม่ มีผ้ ู ใดให้ เหตุผล
ว่ าชอบธรรมหาใช่ พระเจ้ าไม่
3เขาโกรธสหายสามคนของโยบ อันควรแก่ โยบ ในพวกท่านไม่ มี
ด้ วย เพราะเขาทังหลายตอบไม่ ผู้ ใดทีตอบคําของโยบได้
13 เกรงว่ าท่านจะพูดว่ า `เราได้
ได้ ทังๆทีเขาหาว่ าโยบผิด
4 ฝ่ ายเอลี ฮู ค อยจนโยบพู ด จบ พบพระปั ญญาแล้ ว พระเจ้ าทรง
ผลักเขาลงแล้ ว มิใช่ มนุ ษย์'
เพราะพวกเขาแก่ กว่ าตน
14 เขามิ ได้ เพ่ งเล็ งถ้ อยคํา ของ
5 และเมื อเอลี ฮู เห็ น ว่ า ไม่ มี คาํ
ตอบในปากของบุ รุ ษทั งสามนี เขาใส่ ข้าพเจ้ า และข้ าพเจ้ าจะไม่
ตอบถ้ อยคํา ของเขาด้ วยคํา พู ด
แล้ ว เขาจึงโกรธ
6และเอลี ฮู บุ ตรชายบาราเคล ของท่าน
คนบุ ชี กล่ าวว่ า "ข้ าพเจ้ ายั ง 15 เขาทั งหลายก็ตกตะลึ ง เขา
เยาว์ วั ย และท่ านสู งอายุ แล้ ว ไม่ ตอบอี ก เขาไม่ มี ถ้ อยคํา จะ
เพราะฉะนั นข้ าพเจ้ าเกรงกลั วที พูดสักคําเดียว
จะกล่ าวความคิ ดเห็ นของข้ าพ- 16 และข้ าพเจ้ าจะคอยหรื อ
(เพราะเขาทั งหลายไม่ พู ด
เจ้ าแก่ ท่าน
7ข้ าพเจ้ าว่ า `ขอให้ วั ยพู ดเถิ ด เพราะเขายื นอยู่ ที นั น ไม่ ตอบ
อีก)
และให้ ปีหลายปี สอนสติปัญญา'
8แต่ มีจิตวิญญาณในมนุ ษย์ การ 17 ข้ าพเจ้ ากล่ าวว่ า `ข้ าพเจ้ าจะ
ดลใจจากองค์ ผ้ ู ทรงมหิ ทธิ ฤทธิ7 ให้ คาํ ตอบของข้ าพเจ้ า ข้ าพเจ้ า
จะสํา แดงความคิ ดเห็ นของ
กระทําให้ เขาเข้ าใจ
9 ไม่ ใ ช่ ผ้ ู ยิ งใหญ่ เ ท่ านั นที เป็ น ข้ าพเจ้ าด้ วย
คนฉลาด หรื อคนสู งอายุ เข้ าใจ 18 เพราะข้ าพเจ้ ามี ถ้ อ ยคํา เต็ม

32

(C) โยบ M:GL (G) สดด ML:L (H) โยบ HG:C (K) โยบ HG:CC-CG (I) โยบ HG:G
(M) ลนต CL:HG (N) โยบ P:P (P) โยบ K:CG-GC (L) ยรม I:I (CE) C คร N:GI
(CC) โยบ HG:K (CG) โยบ HG:H (CH) ปฐก CK:GH (CI) โยบ M:GK (CM) โยบ CH:I
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ตั ว จิ ตใจภายในข้ าพเจ้ าบั งคั บ 5ถ้ าท่านตอบข้ าพเจ้ าได้ ก็ตอบ
ข้ าพเจ้ าอยู่ '
ซี จงลํา ดั บถ้ อยคํา ของท่ านต่ อ
19 ดู เถิ ด จิ ตใจของข้ าพเจ้ า หน้ าข้ าพเจ้ า เชิ ญเถอะ
เหมื อนเหล้ าองุ่ นซึ งไม่ มี ที ระ- 6ดู เถิ ด ข้ าพเจ้ าอยู่ อย่ างท่ าน
บายออก เหมื อนถุ งหนั งเหล้ า ตรงพระพักตร์พระเจ้ า พระองค์
องุ่ นใหม่ จะระเบิ ด อยู่ รอมร่ อ ทรงปั นข้ าพเจ้ าขึ นมาจากดิ น
แล้ ว
ด้ วยเหมือนกัน
20 ข้ าพเจ้ าต้ องพู ดจึ งจะได้ 7ดูเถิ ด อย่ าให้ ความกลัวข้ าพความบรรเทา ข้ าพเจ้ าต้ องเปิ ด เจ้ ากระทําให้ ท่านตกใจ ข้ าพเจ้ า
ริมฝี ปากขึ นตอบ
จะไม่ ชักชวนท่านหนักเกินไป
21 ข้ าพเจ้ าจะไม่ แสดงอคติ ต่ อ 8แน่ ละ ท่ านพู ดให้ ข้ าพเจ้ าฟั ง
บุ คคลใดๆ หรื อใช้ การประจบ และข้ าพเจ้ าได้ ยิ นเสี ยงถ้ อยคํา
สอพลอต่ อผู้ ใด
ของท่านว่ า
22 เพราะข้ าพเจ้ าประจบสอ- 9`ข้ าพเจ้ าสะอาด ปราศจากการ
พลอไม่ ได้ ถ้ าทําอย่ างนั น ผู้ ทรง ละเมิ ด ข้ าพเจ้ าบริ สุ ทธิ7 ไม่ มี
สร้ างของข้ าพเจ้ าจะกํา จั ดข้ าพ- ความชั วช้ าในข้ าพเจ้ าเลย
เจ้ าเสียในไม่ ช้า"
10 ดู เถิ ด พระองค์ ทรงหาเรื อง
เอลีฮูให้เหตุ ผลกับโยบ
กั บข้ าพเจ้ า พระองค์ ทรงนั บว่ า
"ท่ านโยบเจ้ าข้ า อย่ าง ข้ าพเจ้ าเป็ นศัตรูกับพระองค์
ไรก็ ต ามขอฟั งคํา ของ 11 พระองค์ ทรงเอาเท้ าของ
ข้ าพเจ้ า และฟั งถ้ อยคํา ทั งสิ น ข้ าพเจ้ าใส่ ขื อไว้ และทรงเฝ้ าดู
ทางของข้ าพเจ้ าทังสิ น'
ของข้ าพเจ้ า
2ดู เถิด บั ดนี ข้ าพเจ้ าได้ อ้าปาก 12 ดูเถิด ในเรื องนี ท่านไม่ ยุติธรรมเลย ข้ าพเจ้ าจะตอบท่ าน
ลิ นภายในปากของข้ าพเจ้ าก็พูด
3 ถ้ อยคํา ของข้ าพเจ้ าสํา แดง พระเจ้ าใหญ่ ยิ งกว่ ามนุ ษย์
ความเทียงธรรมแห่ งจิตใจ และ 13 ทํา ไมท่ านจึ ง โต้ แย้ ง กั บพระ
ริ ม ฝี ปากของข้ าพเจ้ าจะกล่ าว องค์ เพราะพระองค์ ไม่ ทรงราย
งานเรื องพระราชกิ จใดๆของ
ความรู้ อย่ างจริงใจ
4 พระวิ ญ ญาณของพระเจ้ าได้ พระองค์เลย
ทรงสร้ างข้ าพเจ้ า และลมปราณ 14 เพราะพระเจ้ า ตรั สครั งหนึ ง
ขององค์ ผ้ ู ทรงมหิ ทธิ ฤทธิ7 ได้ ให้ เออ สองครั ง แต่ มนุ ษย์ไม่ หยั งรู้
ได้
ชี วิตแก่ ข้าพเจ้ า

33

(CL) มธ L:CN (GE) โยบ CH:CH (GC) โยบ CH:P (GG) โยบ CN:I (C) โยบ CH:M
(G) โยบ H:C (H) โยบ GN:K (K) โยบ CE:CG (I) โยบ HH:HG (M) โยบ L:HG-HI
(N) โยบ L:HK (P) พบญ CH:CK (L) โยบ L:CN (CE) โยบ L:HE-HC (CC) โยบ CH:GN
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15 ในความฝั น ในนิ มิ ตกลาง จากที จ ะไปยั ง ปากแดนคนตาย
คื นเมื อคนหลั บสนิ ท เมื อเขา ข้ าพระองค์พบค่ าไถ่ แล้ ว
เคลิบเคลิ มอยู่ บนทีนอนของเขา 25 เนื อของเขาจะอ่ อนกว่ า เนื อ
16 แล้ วพระองค์ ทรงเบิ ก หู ของ เด็ก ขอให้ เขากลั บไปสู่ กาํ ลั ง
มนุ ษย์ และทรงประทั บตราคํา เหมือนเมื อยังหนุ่ ม'
สั งสอนของเขาไว้
26 เขาจึงจะอธิ ษฐานต่ อพระเจ้ า
17 เพื อว่ าพระองค์ จะได้ หั นให้ และพระองค์ จะทรงพอพระทั ย
มนุ ษย์กลับจากเป้ าหมายของเขา เขา เขาจะเห็ นพระพั กตร์ พระ
และตั ดความเย่ อ หยิ งออกเสี ย องค์ ด้ วยความชื นบาน แล้ ว
จากมนุ ษย์
พระองค์ จะทรงให้ มนุ ษย์ กลั บสู่
18 พระองค์ ทรงยึ ดเหนี ยววิ ญ- สภาพความชอบธรรม
ญาณของเขาไว้ จากปากแดนคน 27 พระองค์ ท รงทอดพระเนตร
ตาย และยึ ดชี วิตของเขาไว้ จาก มนุ ษย์ และถ้ าผู้ ใดกล่ าวว่ า `ข้ า
การทีจะพินาศด้ วยดาบ
บาปแล้ ว และเห็ นผิ ดเป็ นชอบ
19 มนุ ษย์ยังถู กตีสอนด้ วยความ และมิ ได้ เป็ นประโยชน์ อะไรแก่
เจ็ บปวดบนที นอนของเขาด้ วย ข้ า'
และด้ วยความเจ็บปวดอย่ างสา- 28 พระองค์ จ ะทรงไถ่ จิ ต วิ ญหั สในกระดูกต่ างๆของเขา
ญาณของเขาให้ พ้นจากการลงไป
20 ชี วิตของเขาจึ งได้ เบื ออาหาร สู่ ปากแดนคนตาย และชี วิตของ
และจิตใจจึงได้ เบื ออาหารโอชะ
เขาจะเห็นความสว่ าง
21 เนื อของเขาทรุดโทรมไปมาก 29 ดูเถิด พระเจ้ าทรงกระทําสิ ง
จนมองไม่ เห็ น กระดู กของเขา เหล่ า นี ทั งสิ นกั บมนุ ษย์ บ่ อยๆ
ซึ งแลไม่ เห็นนั นก็โผล่ ออกมา
หลายครั ง
22 เออ วิ ญญาณของเขาเข้ าไป 30 เพื อจะนําจิ ตวิญญาณของเขา
ใกล้ ปากแดนคนตาย และชี วิ ต มาจากปากแดนคนตาย เพื อให้
ของเขาใกล้ ผ้ ู ทีนาํ ความตายมา
เขาแจ่ ม แจ้ งขึ นด้ วยความสว่ าง
23 ถ้ ามี ผ้ ู ส่ ง ข่ าวผู้ หนึ งมาเพื อ แห่ งผู้ ทรงมีชีวิต
เขาเป็ นล่ าม หนึ งในพั นเพื อ 31 โอ ท่านโยบเจ้ าข้ า ขอตั งใจ
แถลงแก่ มนุ ษย์ ว่ า อะไรถู กเพื อ ฟั งข้ าพเจ้ า ขอเงียบ และข้ าพเขา
เจ้ าจะพูด
24 และผู้ ส่ งข่ าวนั นกรุ ณ าเขา 32 ถ้ าท่ านมี อะไรพู ดก็ ตอบ
ทู ลว่ า `ขอทรงปล่ อยเขาให้ พ้ น ข้ าพเจ้ ามาเถอะ เพราะข้ าพเจ้ า
(CI) โยบ K:CH (CM) โยบ HM:CE (CN) โยบ CN:CC (CP) กจ CM:GN (CL) โยบ I:CN-CP
(GE) สดด CEN:CN (GC) โยบ N:I (GG) โยบ N:N (GH) วนฉ G:C (GK) โยบ HH:CP
(GI) G พกษ I:CK (GM) G พกษ GE:G (GN) ปฐก CM:CH (GP) โยบ HH:CP
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หน้ า 1125
โยบ HH, HK
ปรารถนาแก้ คดีให้ ท่าน
10 เพราะฉะนั น ท่ านผู้ มี ความ
33 ถ้ าหาไม่ กข็ อฟั งข้ าพเจ้ า ขอ เข้ าใจ ขอฟั งข้ าพเจ้ า เมิ นเสี ย
เงี ยบและข้ าพเจ้ าจะสอนปั ญญา เถิ ดที พระเจ้ าจะทรงกระทํา
ให้ แก่ ท่าน"
ความชั ว
และที องค์ ผ้ ู ทรง
7
เอลีฮูกล่ าวถึง
มหิ ท ธิ ฤทธิ จะทรงกระทํา ความ
ชั วช้ า
เหตุ ผลต่ างๆของโยบ
11 เพราะพระเจ้ าทรงสนองตาม
การกระทําของมนุ ษย์ และพระ
เอลีฮูพูดต่ อไปว่ า
2"โอ ท่านผู้ มีปัญญา ขอฟั งถ้ อย องค์ ท รงให้ เกิ ด แก่ เขาตามการ
คําของข้ าพเจ้ า ท่ านผู้ มี ความรู้ กระทําของเขา
12 แน่ นอนที เดี ยว พระเจ้ าจะ
ขอเงี ยหู ฟังข้ าพเจ้ า
3เพราะหู ก ็ลองชิ มถ้ อยคํา อย่ าง ไม่ ทรงกระทําชั ว และองค์ผ้ ู ทรง
มหิ ทธิ ฤทธิ7 จะไม่ ทรงผั นแปร
กับเพดานปากชิ มอาหาร
4ขอให้ เราเลื อกสิ งที ถู ก ขอให้ ความยุติธรรม
เราเรี ยนรู้ ในพวกเราเองว่ าอะไร 13 ใครแต่ ง ตั งให้ พระองค์ ปก
ครองโลก หรื อใครเล่ ามอบ
ดี
5เพราะโยบกล่ าวว่ า `ข้ าพเจ้ า หมายทังโลกไว้ กับพระองค์
เป็ นคนชอบธรรม และพระเจ้ า 14 ถ้ าพระองค์ ทรงเอาพระทั ย
ทรงเอาความยุ ติ ธรรมที ควรตก ใส่ กั บมนุ ษย์ และทรงรวบรวม
วิ ญ ญาณและลมปราณของเขา
แก่ ข้าพเจ้ าไปเสีย'
6ข้ าพเจ้ าถู กนับเป็ นคนมุ สา ถึง กลับมาสู่ พระองค์
แม้ ข้าพเจ้ าชอบธรรม แผลของ 15 เนื อหนังทั งสิ นก็จะพิ นาศไป
ข้ าพเจ้ ารักษาไม่ หายแม้ ว่าข้ าพ- ด้ วยกั น และมนุ ษย์ ก ็จะกลับไป
เป็ นผงคลีดิน
เจ้ าไม่ มีการละเมิดเลย
7ใครหนอที จะเหมื อนโยบ ผู้ 16 ถ้ าท่านมี ความเข้ าใจ ขอฟั ง
ดื มความเหยี ยดหยามเหมื อ น ข้ อนี ขอฟั งเสี ยงถ้ อยคํา ของ
ข้ าพเจ้ า
ดื มนํา
8ผู้ เข้ าสังคมกับคนกระทําความ 17 ผู้ ที เกลี ยดชั งความยุ ติ ธรรม
ควรจะปกครองหรื อ ท่ านจะ
ชั วช้ า และเดินไปกับคนชั ว
9เพราะท่านได้ กล่ าวว่ า `ไม่ เป็ น ประณามผู้ ทีชอบธรรมทีสุดหรือ
ประโยชน์ อ ะไรแก่ ม นุ ษย์ เ ราที 18 เหมาะสมหรื อไม่ ที จะพู ดแก่
กษัตริย์ว่า `ท่านผู้ ชั วร้ าย' และ
เขาจะปี ติยินดีในพระเจ้ า'

34

(HH) สดด HK:CC (G) สภษ C:I (H) โยบ M:HE (K) โยบ HK:HM (I) โยบ CE:N
(M) โยบ GN:K (N) โยบ CI:CM (P) โยบ G:CE (L) โยบ L:GG-GH (CE) โยบ HK:G-H
(CC) โยบ HH:GM (CG) สดด CC:N (CH) โยบ HM:GH (CK) โยบ N:CN (CI) โยบ HE:GH
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โยบ HK
หน้ า 1126
แก่ เจ้ านายว่ า `ท่ านทั งหลาย 27 เพราะว่ าเขาทั งหลายหั น
ผู้ อธรรม'
กลั บเสี ยจากการติ ดตามพระ
19 ยิ งไม่ เหมาะสมที จะแสดง องค์ และไม่ นั บถื อมรรคาของ
อคติแก่ เจ้ านาย หรือไม่ ทรงเห็น พระองค์แต่ อย่ างใดเลย
แก่ คนมั งคั งมากกว่ าคนยากจน 28 เหตุ น ี เขาจึ งกระทํา ให้ เสี ยง
เพราะคนทั งหมดนี เป็ นพระ ร้ องของคนยากจนมาถึ งพระ
หั ตถกิจของพระองค์
องค์ และพระองค์ ทรงฟั งเสี ยง
20 สั ก ครู่ เดี ย วเขาทั งหลายก็ ร้ องของผู้ รับความทุ กข์ใจ
ตาย เวลาเที ยงคืนประชาชนตั ว 29 เมื อพระองค์ ท รงประทาน
สั นและตายไป และผู้ มี อานุ - ความสงบให้ ใครจะสร้ างความ
ภาพก็ถู กเอาไปเสี ยมิ ใช่ ด้ วยมื อ ยุ่ งยากได้ เมื อพระองค์ทรงซ่ อน
มนุ ษย์
พระพั กตร์ของพระองค์ ใครจะ
21 เพราะพระเนตรของพระองค์ เห็ นพระองค์ ได้ ไม่ ว่ าจะทํา
มองดู ท างทั งหลายของมนุ ษย์ แก่ ประชาชาติ ห รื อแก่ บุ คคลก็
พระองค์ ทรงเห็นย่ างเท้ าของเขา เหมือนกัน
หมด
30 เพื อว่ าคนหน้ าซื อใจคดจะไม่
22 ไม่ มี ที มื ดครึ มหรื อเงามั จจุ - ได้ ครอบครอง และเขาจะไม่ วาง
ราชซึ งคนกระทํา ความชั วช้ าจะ กับดักประชาชน
ซ่ อนตัวได้
31 เพราะเป็ นสิ งเหมาะสมที จะ
23 เพราะพระองค์ จะไม่ ทรงกํา- ร้ องทู ลพระเจ้ าว่ า `ข้ าพระองค์
หนดให้ มนุ ษย์ ทาํ เกิ น สิ งที สม ได้ รับการตีสอนแล้ ว ข้ าพระองค์
ควร ให้ เข้ าเฝ้ าพระเจ้ ารั บการ จะไม่ ทาํ ผิดต่ อไปอีก
พิพากษา
32 ขอทรงโปรดสอนข้ าพระองค์
24 พระองค์ทรงทุ บผู้ มีอานุ ภาพ ถึ งสิ งที ข้ าพระองค์ มองไม่ เห็ น
เป็ นชิ นๆโดยไม่ ต้ องนับและทรง ถ้ าข้ าพระองค์กระทําความชั วช้ า
ตั งคนอื นไว้ แทน
ข้ าพระองค์จะไม่ กระทําอีก'
25 เพราะฉะนั นพระองค์ ท รง 33 การตอบสนองของพระองค์
ทราบกิ จการของเขา และทรง จะต้ องเป็ นอย่ างที ท่ านต้ องการ
ควํา เขาเสี ยในกลางคื น เขาก็ หรือ ท่านจึงไม่ รับ ท่านเองต้ อง
แหลกไป
เลือกและไม่ ใช่ ข้าพเจ้ า เหตุฉะ26 พระองค์ ทรงตี เขาเหมื อน นั นท่ านมี ความคิ ดเห็ นอย่ า งไร
อย่ างคนชั วต่ อหน้ าต่ อตาคนอื น
ก็พูดไปเถิด
(CL) โยบ CH:P (GE) สดด NH:CL (GC) โยบ HC:K (GG) สดด CHL:CC (GH) โยบ HK:CE
(GK) โยบ CL:G (GI) สดด HH:CI (GM) อพย CK:HE (GN) C ซมอ CI:CC
(GP) โยบ GG:L (GL) โยบ GL:C (HE) โยบ HK:GC (HC) โยบ HH:GN (HG) โยบ CE:G
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หน้ า 1127
โยบ HK, HI
34 จงให้ คนที เข้ าใจพู ดกั บ การละเมิ ดของท่านทวี ข ึ น ท่ าน
ข้ าพเจ้ า และให้ คนฉลาดฟั ง ทําอะไรแก่ พระองค์
ข้ าพเจ้ า
7ถ้ าท่านเป็ นคนชอบธรรม ท่าน
35 โยบพู ดอย่ างไม่ มี ความรู้
ถวายอะไรแด่ พระองค์ หรือพระ
ถ้ อยคํา ของเขาปราศจากสติ องค์ ทรงรั บอะไรจากมื อของ
ปั ญญา
ท่าน
36 ข้ าพเจ้ าปรารถนาให้ โยบถู ก 8ความชั วของท่ านก็เป็ นอั นตทดลองต่ อไปถึ งที สุ ด เพราะว่ า รายแก่ คนอย่ างท่ าน และความ
เขาตอบเหมือนอย่ างคนชั ว
ชอบธรรมของท่ า นก็ เป็ นประ37 เพราะเขาเพิ มการกบฏเข้ า โยชน์แก่ บุตรมนุ ษย์
กั บบาปของเขา เขาตบมื อเย้ ย 9เหตุ ด้ วยการถู กบี บบั งคั บเป็ น
อยู่ ท่ามกลางเรา และทวีถ้อยคํา อันมาก ก็ทาํ ให้ ผ้ ู ทีถูกบีบบังคับ
ของเขากล่ าวร้ ายพระเจ้ า"
นั นร้ องทุ กข์ เขาร้ องขอความ
เอลีฮูกล่ าวถึง
ช่ วยเหลื อ เนื องด้ วยแขนของผู้
มีอาํ นาจ
ความชอบธรรมของพระเจ้า
10 แต่ ไม่ มี สั กคนพู ดว่ า `พระ
เจ้ าผู้ ทรงสร้ างข้ าพเจ้ า ผู้ ทรง
เอลีฮูพูดต่ อไปว่ า
2"ท่ านคิ ดว่ า นี ยุ ติ ธรรมหรื อ ประทานเพลงในเวลากลางคื น
ท่ านพู ดหรื อว่ า `ความชอบ ทรงอยู่ ทีไหน
ธรรมของข้ าพเจ้ ายิ งกว่ าของ 11 ผู้ ทรงสอนเรามากกว่ า สอน
สั ตว์ แห่ งแผ่ นดิ นโลก และทรง
พระเจ้ า'
3ที ท่ านถามว่ า `ข้ าพเจ้ าจะได้ กระทําให้ เราฉลาดกว่ านกในฟ้ า
ประโยชน์อะไร' และ `ข้ าพเจ้ า อากาศ'
จะได้ ประโยชน์ อ ะไรถ้ าข้ า พเจ้ า 12 เขาร้ องทุ กข์ ณ ทีนั น แต่ ไม่
เหตุ ความ
ได้ รั บการชํา ระจากบาปของ มี ผ้ ู ใดตอบเขา
เย่
อ
หยิ

ง
ของคนชั

ว
ข้ าพเจ้ า'
4 ข้ าพเจ้ าจะตอบท่ า นกั บ มิ ต ร 13 แน่ ละ พระเจ้ ามิได้ ฟังสิ งไร้
สาระ และองค์ผ้ ู ทรงมหิ ทธิฤทธิ7
สหายของท่านด้ วย
5จงมองดูท้องฟ้ าเถิด ดูเมฆซึ ง ก็มิได้ ทรงนับถือเสียงนั น
14 ถึงแม้ ท่านว่ า ท่านจะไม่ เห็น
อยู่ สูงกว่ าท่าน
6ถ้ าท่านทําบาป ท่านจะได้ อะไร พระองค์ แต่ คดีน ั นก็อยู่ ต่อพระ
ทีกระทบกระเทือนพระองค์ ถ้ า พั กตร์ พระองค์ ฉะนั นท่ านจง

35

(HK) โยบ HK:G (HI) โยบ CH:G (HM) โยบ GH:CM (HN) C ซมอ CI:GH (G) มธ CG:HM
(H) โยบ L:GC (K) โยบ HK:P (I) โยบ GG:CG (M) สภษ P:HM (N) โยบ GG:G-H
(P) ยชว N:C-I (L) โยบ GK:CG (CE) โยบ HM:CH (CC) โยบ HG:P (CG) สดด CP:KC
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โยบ HI, HM
หน้ า 1128
วางใจในพระองค์อยู่
นิตย์ และเขาก็อยู่ ในทีสูง
15 บั ดนี เพราะไม่ เป็ นเช่ นนั น 8และถ้ าเขาถู กจํา ด้ วยพั นธนาพระพิโรธของพระองค์ได้ ลงโทษ การ และติดอยู่ ในบ่ วงแห่ งความ
แต่ พระองค์ มิ ไ ด้ สนพระทั ยการ ทุ กข์ใจ
ละเมิดเสียมากมาย
9พระองค์ ก ็ทรงสําแดงกิ จกรรม
16 เพราะฉะนั นโยบจึ งอ้ าปาก ของเขาทังหลายแก่ เขา และการ
พูดคําลมๆแล้ งๆ และทวีคาํ พูด ละเมิ ด ของเขาว่ า เขาได้ กระทํา
โดยปราศจากความรู้ "
มากเกินไป
พระเจ้าทรงชอบธรรม
10 พระองค์ ท รงเบิ ก หู ของเขา
และเอลี ฮู พู ดต่ อไป ให้ ฟั งคํา เตื อนสอน และทรง
บัญชาให้ เขากลับจากความชั วช้ า
ด้ วยว่ า
2 "ขอทนอยู่ กั บข้ าพเจ้ าสั ก ของเขา
หน่ อย และข้ าพเจ้ าจะสําแดงแก่ 11 ถ้ าเขาทั งหลายเชื อฟั ง และ
ท่าน เพราะข้ าพเจ้ ามีบางสิ งทีจะ ปรนนิ บั ติ พระองค์ เขาจะอยู่
ครบอายุ ของเขาด้ วยความเจริ ญ
พูดแทนพระเจ้ าอีก
3ข้ าพเจ้ าจะเอาความรู้ มาจากที รุ่ งเรื อง และอยู่ ครบปี ของเขา
ไกล และถวายความชอบธรรม ด้ วยความสุขใจ
12 แต่ ถ้ าเขาทั งหลายไม่ เชื อฟั ง
แก่ ผ้ ู ทรงสร้ างข้ าพเจ้ า
4เพราะที จริ งถ้ อยคํา ของข้ าพ- เขาทั งหลายจะพิ น าศด้ วยดาบ
เจ้ ามิ ใช่ เท็จ พระองค์ ผ้ ู ทรง และตายโดยปราศจากความรู้
13 คนหน้ าซื อใจคดก็สะสมพระ
ความรู้ รอบคอบสถิตกับท่าน
5ดู เถิ ด พระเจ้ าทรงอานุ ภาพ พิ โรธ เมื อพระองค์ ทรงมั ดเขา
และมิ ได้ ทรงเหยี ยดหยามผู้ ใด เขาไม่ ร้องให้ ช่วย
เลย พระองค์ ทรงอานุ ภาพใน 14 เขาตายเมื อยั งหนุ่ มอยู่ และ
ชี วิ ตของเขาอยู่ ท่ ามกลางผู้ เป็ น
เรื องกําลังและสติปัญญา
6พระองค์ มิ ได้ สงวนชี วิ ตคนชั ว มลทิน
แต่ ท รงประทานความยุ ติ ธ รรม 15 พระองค์ ทรงช่ วยคนยากจน
ให้ พ้ นด้ วยความทุ กข์ ใจของเขา
แก่ คนยากจน
7พระองค์มิ ได้ ทรงหั นพระเนตร และทรงให้ ความลํา เค็ ญเบิ ก หู
ของพระองค์ จ ากคนชอบธรรม ของเขา
แต่ กั บบรรดากษั ต ริ ย์ บนพระที 16 เออ พระองค์ ทรงชวนท่ าน
นั ง พระองค์ ทรงตั งเขาไว้ เป็ น ให้ ออกมาจากความคับใจ มายัง

36

(CI) โยบ L:CK (CM) โยบ H:C (G) โยบ GC:H (H) โยบ GP:CG-CH (K) โยบ CH:K
(I) โยบ CE:H (M) โยบ GC:N-L (N) G พศด CM:L (P) โยบ CH:GN (L) โยบ CE:G
(CE) โยบ HM:CI (CC) โยบ GG:GC (CG) พบญ CP:CI (CH) กดว HG:CK
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หน้ า 1129
โยบ HM, HN
ที กว้ างที ไม่ มี การบี บ และสิ งที 25 มนุ ษย์ท ั งปวงเพ่ งดู สิ งนั นอยู่
วางไว้ ในสํารับของท่านก็มีแต่ สิ ง แล้ ว มนุ ษย์เห็นสิ งนั นได้ แต่ ไกล
อ้ วนพี
26 ดู เถิ ด พระเจ้ านั นใหญ่ ยิ ง
17 แต่ ท่านก็สมกับการพิพากษา และเราก็หาหยั งรู้ ถึ งพระองค์ ไม่
คนชั ว การพิ พากษาและความ อายุของพระองค์ เป็ นสิ งที ค้นหา
เทียงธรรมมาทันจับท่าน
กันไม่ ได้
18 เหตุ ด้ วยพระพิ โรธ จงระวั ง 27 เพราะพระองค์ ท รงดึ ง หยด
เถิด เกรงว่ าพระองค์จะเอาท่าน นํา ขึ นไป ซึ งตกลงเป็ นฝนจาก
ไปเสี ยด้ วยการลงโทษ แล้ วแม้ ไอนํา ของพระองค์
การไถ่ อั นยิ งใหญ่ ก ็ ไ ม่ สามารถ 28 ซึ งเมฆก็เทลงมา และหยด
ช่ วยท่านให้ พ้นได้
ลงทีมนุ ษย์อย่ างอุดม
19 พระองค์ จะสนพระทั ยใน 29 เออ มี คนใดเข้ าใจการแผ่
ทรัพย์ สมบัติของท่าน หรือทอง ของเมฆหรื อ และการคะนอง
คํา หรื อเรี ยวแรงทั งสิ นหรื อ แห่ งพลับพลาของพระองค์หรือ
เปล่ าเลย
30 ดู เถิด พระองค์ ทรงกระจาย
20 อย่ าอาลั ยถึ งกลางคื น เมื อ ฟ้ าแลบออกไปรอบพระองค์และ
ชนชาติ ท ั งหลายถู กตั ดขาดในที คลุมก้ นของทะเล
ของเขา
31 เพราะพระองค์ทรงพิพากษา
21 ระวั งให้ ดี อย่ าหั นไปหา ชนชาติ ท ั งหลายด้ วยสิ งนี พระ
ความชั วช้ า เพราะท่านเลื อกสิ ง องค์ ประทานอาหารอย่ า งอุ ด ม
นี มากกว่ าเลือกความทุ กข์ใจ
สมบูรณ์
22 ดู เถิ ด พระเจ้ าทรงสํา แดง 32 พระองค์ ทรงคลุ มฟ้ าแลบ
ความยิ งใหญ่ ด้ วยฤทธานุ ภ าพ ด้ วยเมฆ และทรงบั ญชาให้ เมฆ
ของพระองค์ ผู้ ใดเป็ นผู้ สั งสอน บังฟ้ าแลบนั น
เหมือนอย่ างพระองค์เล่ า
33 เสี ยงครื นๆของมั นประกาศ
23 ผู้ ใดเป็ นผู้ บงการมรรคาของ เกี ยวกับพระองค์ และฝูงสัตว์
พระองค์ หรื อผู้ ใดจะพู ดได้ ว่ า ก็ประกาศเกี ยวกั บพายุ ซึ งจะมา
`พระองค์ ทรงกระทําความชั วช้ า ถึง"
แล้ ว'
พระราชกิจและสติ ปัญญา
24 จงระลึ กถึ ง ที จะยกย่ อ งพระ
ของพระเจ้า
ราชกิ จของพระองค์ ซึ งมนุ ษย์
"เรื องนี กระทําให้ หั วใจ
ได้ เห็นนั น
ของข้ าพเจ้ าสั นรัว สะ-

37

(CN) โยบ CM:I (CP) สดด G:I (CL) สภษ CE:G (GE) โยบ H:GE-GC (GC) สดด MM:CP
(GG) C ซมอ G:N-P (GH) โยบ HK:CH (GK) โยบ CG:CH (GM) โยบ HN:I (GN) โยบ I:L
(GP) โยบ HN:CC (GL) โยบ HN:CM (HE) โยบ HP:GI (HC) โยบ HN:CH (HG) โยบ GM:L
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โยบ HN
หน้ า 1130
ทกสะท้ านขวัญหนีดีฝ่อ
ด้ วยลมหายใจของพระองค์ และ
2จงตั งใจฟั งเสี ยงกั มปนาทของ นํา กว้ างใหญ่ กแ็ ข็งตัว
พระองค์ และเสี ยงกระหึ มที 11 เช่ นเดี ย วกั น พระองค์ ท รง
ออกมาจากพระโอษฐ์ ของพระ บรรทุ กความชุ่ มชื นไว้ ที เมฆทึ บ
องค์
พระองค์ทรงกระจายเมฆแห่ งฟ้ า
3พระองค์ทรงปล่ อยให้ ไปทัวใต้ แลบออกไป
ฟ้ าทั งสิ น และฟ้ าแลบของพระ 12 มั นหั น ไปๆตามการนํา ของ
องค์ไปถึงสุดปลายแผ่ นดินโลก
พระองค์ เพื อให้ มั นทํา ตามที
4พระสุ รเสี ยงของพระองค์ คราง พระองค์ ทรงบั ญชามั นไว้ เ หนื อ
กระหึ มตามไป พระองค์ ทรง ผิวพิภพโลกนี
แผดพระสุ รเสี ย งอั นโอฬารึ ก 13 ไม่ ว่ าจะเป็ นเพื อการตี ส อน
ของพระองค์ พระองค์ มิได้ ทรง หรื อ เพื อแผ่ นดิ น ของพระองค์
หน่ วงเหนี ยวฟ้ าแลบเมื อได้ ยิ น หรื อเพื อความเมตตา พระองค์
พระสุรเสียงของพระองค์
ทรงกระทําให้ สิ งเหล่ านี เกิดขึ น
5 พระเจ้ าทรงสํา แดงกั ม ปนาท 14 โอ ท่านโยบเจ้ าข้ า ขอฟั งข้ อ
อย่ างประหลาดด้ วยพระสุรเสี ยง นี จงนิ งพิ จารณาการกระทําอั น
ของพระองค์ พระองค์ทรงกระ- มหั ศจรรย์ของพระเจ้ า
ทําการใหญ่ โตซึ งเราเข้ าใจไม่ ได้
15 ท่ านทราบหรื อว่ าพระเจ้ า
6เพราะพระองค์ ตรั สกั บหิ มะว่ า ทรงกําชั บมันอย่ างไร และกระ`ตกลงบนแผ่ นดินซี' และในทํา- ทํา ให้ ฟ้ าแลบแห่ งเมฆของพระ
นองเดี ยวกั นก็ตรั สกั บฝน และ องค์มีแสง
กั บห่ าฝนอั นหนั กแห่ งกําลั งของ 16 ท่ านทราบถึ งการทรงตั วของ
พระองค์
เมฆหรื อ เป็ นพระราชกิ จอั น
7พระองค์ ทรงมั ดมือของมนุ ษย์ ประหลาดของพระองค์ ผ้ ู สมทุ กคน เพื อทุ กคนจะรู้ จั กพระ บูรณ์ในความรู้
ราชกิจของพระองค์
17 ตั วท่ าน ผู้ ที เสื อผ้ าของตน
8แล้ วสั ต ว์ ป่ าจึ งเข้ าไปสู่ รั ง ของ ร้ อนเมื อแผ่ นดินโลกอบอ้ าวและ
มัน และพักอยู่ ในถํา ของมัน
ชื นเพราะลมทิศใต้
9 ลมหมุ นออกมาจากห้ องทิ ศ 18 ท่ านแผ่ ฟ้ าออกไปพร้ อมกั บ
ใต้ และความหนาวมาจากลม พระองค์ ได้ หรื อ ให้ แข็งอย่ าง
เหนือ
คันฉ่ องหลอม
10 พระเจ้ าประทานนํา ค้ า งแข็ง 19 จงสอนเรามาว่ าเราควรจะทู ล
(G) โยบ HN:I (H) สดด NN:CH (K) สดด GL:H-L (I) G ซมอ GG:CK (M) โยบ HP:GG
(N) โยบ I:CG (P) สดด CEK:GG (L) โยบ L:L (CE) โยบ HP:GL-HE (CC) โยบ HM:GN
(CG) สดด MI:L (CH) โยบ HN:M (CK) อพย CK:CH (CI) โยบ GP:GK (CM) โยบ GM:P
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หน้ า 1131
โยบ HN, HP
พระองค์ อย่ างไร เพราะความ หน่ อยซิ เราจะถามเจ้ า ขอเจ้ า
มื ด เราจึ ง ร่ างสํา นวนของเราไม่ ตอบเรา
ได้
4 เมื อเราวางรากฐานของแผ่ น
20 จะทู ลพระองค์ ได้ ไหมว่ า ดินโลกนั น เจ้ าอยู่ ทีไหน ถ้ าเจ้ า
ข้ าพเจ้ าอยากจะทู ล ถ้ าผู้ ใดทู ล มีความเข้ าใจก็บอกเรามา
เขาจะต้ องถู ก กลื นไปหมดเป็ น 5 ผู้ ใดได้ กํา หนดขนาดให้ โลก
แน่
แน่ นอนละ เจ้ าต้ องรู้ ซี หรือใคร
21 บั ดนี มนุ ษย์ เพ่ งดูฟ้าแลบอั น ขึงเชื อกวัดบนนั น
สุกใสแห่ งเมฆไม่ ได้ เมื อลมผ่ าน 6 รากฐานของโลกจมไปอยู่ บน
ไปกวาดให้ กระจ่ าง
อะไร หรื อผู้ ใดวางศิ ลามุ มเอก
22 แสงทองส่ องมาจากทิศเหนือ ของมัน
พระเจ้ าทรงฉลองพระองค์ ด้ วย 7ในเมื อดาวรุ่ งแซ่ ซ้องสรรเสริญ
ความโอ่ อ่ าตระการอย่ างน่ า และบรรดาบุ ตรชายทั งหลาย
คร้ ามกลัว
ของพระเจ้ าโห่ ร้ องด้ วยความ
23 องค์ ผ้ ู ทรงมหิ ทธิ ฤทธิ7 นั น ชื นบาน
เราจะค้ นพบพระองค์ไม่ ได้ พระ 8หรื อผู้ ใดเอาประตู ปิ ดทะเลไว้
องค์ ใหญ่ ยิ งในเรื องฤทธานุ ภาพ เมื อมั นระเบิ ดออกมา ดั งออก
ความยุ ติ ธ รรมและความเที ยง มาจากครรภ์
ธรรมอันมากยิ ง พระองค์ จะไม่ 9 เมื อเราสร้ างเมฆให้ เป็ นเสื อ
ทรงฝ่ าฝื น
และความมื ดทึ บ เป็ นผ้ าอ้ อม
24 เพราะฉะนั นมนุ ษย์ จึ ง ยํา - ของมัน
เกรงพระองค์ พระองค์ ไม่ ทรง 10 แล้ วกํา หนดเขตให้ มั น และ
นั บถื อ ผู้ ใดที มี ใ จประกอบด้ วย วางดาลและประตู
สติปัญญา"
11 และกล่ าวว่ า `เจ้ าไปได้ ไกล
พระเจ้าทรงตอบโยบ
แค่ น ี แหละ อย่ าเลยไปอีก และ
แล้ วพระเยโฮวาห์ ท รง คลื นคะนองของเจ้ าหยุ ด เพี ยง
ตอบโยบออกมาจากลม แค่ น ี แหละ'
12 เจ้ าได้ บั งคั บบั ญชาอรุ ณตั ง
หมุ นว่ า
2 "นี ใครหนอที ให้ คํา ปรึ กษา แต่ เจ้ าเกิ ดมา และเป็ นเหตุ ให้
มื ดมนไปด้ วยถ้ อยคําอั นปราศ- อรุโณทัยรู้ จักทีของมันหรือ
13 เพื อมั นจะจั บปลายแผ่ นดิ น
จากความรู้
3จงคาดเอวไว้ อย่ างกับลู กผู้ ชาย โลก และสลั ดคนชั วออกไปเสี ย

38

(GE) สดด CHL:K (GC) โยบ GM:L (GG) สภษ GI:GH (GH) โยบ HN:CL (GK) สดด CHE:K
(C) โยบ HN:C-G (G) โยบ CG:H (H) โยบ KE:N (K) สภษ P:GG (I) โยบ CC:L
(M) โยบ GM:N (N) วว G:GP (P) โยบ HP:CE (L) ปฐก C:G (CE) ปฐก C:L; โยบ GM:CE
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โยบ HP
หน้ า 1132
จากโลก
ไปบนแผ่ นดินโลกอยู่ ทีไหน
14 โลกก็ เ ปลี ยนไปเหมื อนดิ น 25 ใครเซาะช่ องให้ กระแสฝน
เหนี ยวถู กตราประทั บ และทุ ก และทําทางให้ ฟ้าผ่ า
สิ งเด่ นออกมาเหมือนเสื อผ้ า
26 ให้ นาํ ฝนมาบนแผ่ นดิ นที ไม่
15 แสงสว่ า งถู ก ยึ ด ไว้ เสี ย จาก มี คนอยู่ และบนถิ นทุ รกั นดาร
คนชั วร้ าย และแขนของเขาทีเงื อ ซึ งไม่ มีมนุ ษย์ทีนั น
ขึ นก็ถูกหั กเสีย
27 เพื อให้ พื นดิ นที ร กร้ างและ
16 เจ้ าเข้ าไปในตานํา แห่ งทะเล ว่ างเปล่ าได้ อิ มเอม และกระทํา
แล้ วหรือ หรือเดินเข้ าไปในซอก ให้ หน่ อของต้ นอ่ อนงอกขึ น
มหาสมุ ทรแล้ วหรือ
28 ฝนมี พ่ อหรื อ หรื อผู้ ใดได้
17 เขาเผยประตู ค วามตายแก่ กระทําให้ เกิดหยาดนํา ค้ าง
เจ้ าแล้ วหรื อ หรื อเจ้ าได้ เห็ น 29 นํา แข็งมาจากครรภ์ ของผู้ ใด
ประตูเงามัจจุ ราชแล้ วหรือ
ผู้ ใดให้ กาํ เนิ ดแก่ ปุ ยนํา ค้ างแข็ง
18 เจ้ าหยั งรู้ ความกว้ างใหญ่ แห่ งฟ้ าสวรรค์
ของแผ่ นดิ นโลกหรื อ ถ้ าเจ้ ารู้ 30 นํา ถู ก ซ่ อนไว้ เหมื อ นมี หิ น
ทังหมดนี กจ็ งบอกมา
ปิ ดบัง และผิวมหาสมุ ทรแข็งตัว
19 ทางที จะนํา ไปสู่ สํา นั ก ของ 31 เจ้ ามั ดหมู่ ดาวลู กไก่ ให้ เป็ น
ความสว่ างอยู่ ทีไหน และส่ วนที กลุ่ มได้ หรื อ หรื อแก้ เครื องผู ก
มืด สถานทีน ั นอยู่ ทีไหน
หมู่ ดาวไถได้ หรือ
20 เพื อเจ้ าจะได้ พามั นไปยั ง 32 เจ้ านํา ดาวนั ก ษั ต รออกมา
แดนของมั น และเพื อเจ้ าจะได้ ตามฤดู ของมันได้ หรือ หรื อเจ้ า
เห็นทางไปบ้ านของมัน
นําทางของหมู่ ดาวจระเข้ และลู ก
21 เจ้ าคงรู้ เพราะเจ้ าเกิ ดมาแล้ ว ของมันได้ ไหม
อายุของเจ้ าก็มากเหลือหลาย
33 เจ้ ารู้ กฎของฟ้ าสวรรค์ ห รื อ
22 เจ้ าเข้ าไปในคลั ง หิ ม ะแล้ ว เปล่ า
เจ้ าตั งฟ้ าสวรรค์ ให้
หรื อ หรื อเจ้ าเห็นคลั งลู กเห็ บ ครอบครองแผ่ นดินได้ หรือ
แล้ วหรือ
34 เจ้ าตะเบ็งเสี ยงไปถึ งเมฆได้
23 ซึ งเราสงวนไว้ เพื อเวลายาก ไหมล่ ะ เพื อนํา มากมายจะลงมา
ลําบาก เพื อวันศึกและสงคราม
คลุมเจ้ า
24 ทางที จะไปสู่ ที ซึ งความสว่ าง 35 เจ้ าใช้ ฟ้าแลบออกไปเพื อให้
แจกจ่ ายออกไปนั นอยู่ ที ไหน มั นไปและพู ดกั บเจ้ าว่ า `เราอยู่
หรื อที ซึ งลมตะวั นออกกระจาย ทีนี ' ได้ ไหม
(CK) สดด CEK:G (CI) โยบ I:CK (CM) สดด NN:CL (CN) สดด L:CH (CP) สดด NK:CN
(CL) โยบ HP:CG (GC) โยบ HP:K (GG) โยบ M:CM (GH) โยบ HM:HC (GK) โยบ HP:CG
(GI) โยบ GP:GM (GM) สดด CEK:CE (GP) โยบ HP:P (GL) โยบ HP:P (HE) โยบ HN:CE
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หน้ า 1133
โยบ HP, HL
36 ใครให้ สติ ปั ญญาภายใน 5ใครปล่ อยให้ ลาป่ าวิ งกระเจิ ง
หรือให้ ความเข้ าใจแก่ จิตใจ
ไป ใครแก้ เชื อกผูกลาเปลี ยว
37 ใครจะนั บเมฆด้ วยสติ ปัญญา 6ซึ งเราได้ ให้ ถิ นทุ รกั นดารเป็ น
ได้ หรื อใครจะเอี ยงถุ งนํา ของ บ้ านของมัน และให้ ดินแห้ งแล้ ง
ท้ องฟ้ าได้
เป็ นทีอาศัยของมัน
38 เมื อผงคลี แข็ ง อย่ างโลหะ 7 มั น เย้ ยเสี ยงอึ กทึ ก ของเมื อ ง
หลอม เมื อก้ อนดินเกาะกันแน่ น มั นไม่ ได้ ยินเสียงของผู้ ขับขี ตะหรือ
โกนบอก
39 เจ้ าล่ าเหยื อ ให้ สิ งโตได้ หรื อ 8 มั นตระเวนภู เ ขาอั น เป็ นลาน
หรื อ ให้ สิ ง โตหนุ่ มที หิ วอิ มได้ หญ้ าของมั น และมั นแสวงหา
ไหมล่ ะ
หญ้ าเขียวทุ กอย่ าง
40 เมื อมั นหมอบอยู่ ในถํา ของ 9ม้ ายู นิ คอนยอมรั บใช้ เจ้ าหรื อ
มัน หรือนอนคอยอยู่ ในทีกาํ บัง
มั นจะนอนค้ างคื นอยู่ ที รางหญ้ า
41 ใครจั ดหาเหยื อให้ กา เมื อ ของเจ้ าหรือ
ลู กอ่ อนของมั น ร้ อ งต่ อพระเจ้ า 10 เจ้ าเอาเชื อ กผู ก ม้ ายู นิ คอน
และระเหระหนไปเพราะขาด ให้ ลากไถได้ หรื อ หรื อมั นจะ
อาหาร"
ยอมคราดทีลุ่ มตามเจ้ าไปหรือ
พระเจ้าทรงสําแดงให้โยบเห็ น 11 เจ้ าจะพึ งมั น เพราะแรงมั น
มากได้ หรื อ หรื อจะมอบงาน
สติ ปัญญาของพระองค์
ของเจ้ าไว้ กับมัน
ในสิงสารพัดทีทรงสร้างไว้
"เจ้ ารู้ ไหมว่ าเลี ย งผา 12 เจ้ าไว้ ใจว่ ามั นจะกลับมาและ
ตกลู กเมื อไร เจ้ า เคย นําข้ าวของเจ้ ามาที ลานนวดข้ าว
หรือ
เฝ้ าดูกวางตัวเมียตกลูกหรือ
2เจ้ านั บเดื อนที มั นท้ องครบได้ 13 เจ้ าให้ ปี กอั นสวยงามแก่ นก
หรื อ และเจ้ ารู้ เวลาเมื อมั นตก ยู งหรื อ และให้ ปี กและขนแก่
นกกระจอกเทศหรือ
ลูกไหม
3 คื อ เมื อมั น ฟุ บลงตกลู ก ของ 14 ซึ งละไข่ ของมั นไว้ กั บดิ นให้
มันแล้ วก็ตกลูกอ่ อนของมันออก มันอบอุ่ นอยู่ ในดิน
15 ลื มไปว่ า ตี นหนึ งอาจจะ
มา
4 ลู กอ่ อนของมั น แข็ ง แรงขึ น เหยียบมันแหลก และสัตว์ป่าทุ่ ง
มั นเติ บโตใหญ่ ด้ วยมี ข้ าวกิ น จะยํามัน
16 มันรุนแรงต่ อลูกอ่ อนของมัน
มันออกไปแล้ วไม่ กลับมาหาอีก

39

(HM) โยบ HG:P (HN) ปฐก CI:I (HL) โยบ K:CE (KE) ปฐก KL:L (KC) สดด CEK:GN
(C) C ซมอ GK:G (G) ยรม G:GK (I) โยบ M:I (M) พบญ GL:GH (N) โยบ HL:CP
(P) โยบ KE:CI (L) กดว GH:GG (CE) โยบ HL:I (CC) สดด GE:N (CG) นหม CH:CI
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โยบ HL, KE
หน้ า 1134
อย่ างกั บว่ าไม่ ใช่ ลู กของมั น ถึ ง บัญชาของเจ้ าหรือ ทังทํารังของ
มันจะเหนื อยเปล่ า มันก็ไม่ กลัว
มันบนทีสูง
17 เพราะพระเจ้ าทรงกระทําให้ 28 มั น อยู่ ที หน้ าผาและทํา รั ง
มั นลื มสติ ปั ญญา และมิ ได้ ทรง ของมั น บนชะโงกผาและบนที
ให้ มันมีความเข้ าใจ
เข้ มแข็ง
18 เมื อมันเร่ งตัวเองให้ หนี มัน 29 มั น ส่ ายหาเหยื อจากที นั น
หั วเราะเยาะม้ าและคนขี
ตาของมันเห็นเหยื อได้ แต่ ไกล
19 เจ้ าให้ พลั งแก่ ม้ าหรื อ เจ้ า 30 ลู กอ่ อนของมันดูดเลื อดและ
ห่ มคอของมันด้ วยฟ้ าร้ องหรือ
มีอะไรถู กฆ่ าตายทีไหน มันอยู่ ที
20 เจ้ า ทํา ให้ มั นกลั วอย่ างตัa ก- นั นแหละ"
แตนหรือ เสียงหายใจอันดังของ
โยบถ่อมตัวลง
มันน่ าสะพรึงกลัว
และพระเยโฮวาห์ ตรั ส
21 มั นตะกุ ยไปในหุ บเขา และ
กับโยบว่ า
เต้ นโลดด้ วยกําลั งของมั น มั น 2 "คนมั ก ติ จ ะโต้ แย้ งกั บองค์ ผ้ ู
ออกไปปะทะคนถืออาวุธ
ทรงมหิ ทธิ ฤทธิ7 หรื อ เขาผู้ โต้
22 มั น หั วเราะเยาะความกลั ว แย้ งกั บพระเจ้ า ขอให้ เขาตอบ
และไม่ ตกใจ มันไม่ หันกลับหนี หน่ อยเถอะ"
ดาบ
3แล้ วโยบทู ลตอบพระเยโฮวาห์
23 แล่ งธนู กวั ดแกว่ งกระทบมั น ว่ า
ทั งหอกใหญ่ ที วาววั บและโล่ 4"ดูเถิด ข้ าพระองค์น ี กก็ ระจิริด
กระแทกมัน
จะทู ลพระองค์ ว่ากระไรได้ ข้ า
24 มั น โกยดิ น ด้ วยความดุ ร้ าย พระองค์เอามือปิ ดปาก
และเดื อดดาล พอได้ ยิ นเสี ยง 5 ข้ าพระองค์ ไ ด้ กราบทู ลครั ง
แตร มันยืนนิ งอยู่ ต่อไปไม่ ได้
หนึ งแล้ ว และจะไม่ กราบทู ลอีก
25 เมื อเป่ าแตรขึ น มันร้ อง `ฮี สองครั งแล้ ว แต่ ข้าพระองค์ จะ
แฮ่ ' มันได้ กลิ นสงครามแต่ ไกล ไม่ ทูลต่ อไป"
ทังเสียงตะโกนของผู้ บังคั บบัญ- 6แล้ วพระเยโฮวาห์ ทรงตอบโยบ
ชาและเสียงโห่ ร้อง
ออกมาจากลมหมุ นว่ า
26 เหยี ยวนกเขาโผไปมาด้ วย 7 "จงคาดเอวไว้ อย่ างลู กผู้ ชาย
สติ ปัญญาของเจ้ าหรื อ และกาง หน่ อยซี เราจะถามเจ้ า ขอเจ้ า
ปี กของมันตรงไปทางทิศใต้
ตอบเรา
27 นกอิ นทรี ทะยานขึ นตาม 8เจ้ ายั งจะให้ เราอยู่ ฝ่ ายผิ ดหรื อ

40

(CN) โยบ CN:K (CP) โยบ HL:N (CL) อพย CI:C (GE) โยบ KC:GE (GG) โยบ HL:CM
(GH) โยบ KC:GM (GK) โยบ HN:GE (GI) สดด NE:H (GM) ลนต CM:CC (GN) อพย CL:K
(GP) C ซมอ CK:K (GL) โยบ L:GM (HE) อสค HL:CN (C) โยบ KE:M (G) โยบ L:H

18_job.pub
page 55

Wednesday, March 02, 2016 23:57

หน้ า 1135
โยบ KE, KC
เจ้ าจะหาว่ าเราผิ ด เพื อเจ้ าจะ คั ญของพระเจ้ า ผู้ ทรงสร้ างมั น
เป็ นฝ่ ายชอบหรือ
สามารถนําดาบมาถึงมันได้
9เจ้ ามี แขนเหมื อนพระเจ้ าหรื อ 20 ภู เ ขาผลิ ต อาหารให้ มั น แน่
และเจ้ าทําเสียงกัมปนาทเหมือน เป็ นที ที สั ตว์ ป่ าทุ่ งทุ กชนิ ดเล่ น
เสียงของพระองค์ได้ หรือ
อยู่
10 จงเอาความโอ่ อ่ าตระการ 21 มั นนอนอยู่ ใต้ ต้ นไม้ ที มี ร่ ม
และความสง่ าผ่ าเผยประดั บตั ว เงา ในเพิงอ้ อและในบึง
จงเอาสง่ าราศี และความสง่ างาม 22 ต้ นไม้ ที มี ร่ มเงาเป็ นเงาคลุ ม
ห่ มตัว
มัน ต้ นหลิ วแห่ งธารนํา ล้ อมมัน
11 เทความกริ วที ล้ นของเจ้ านั น ไว้
ออกมา จงดู ทุ กคนที เย่ อหยิ ง 23 ดู เถิ ด มันดื มแม่ นาํ จนหมด
และทําให้ เขาตกตําลง
และไม่ รีบหนีไป มันวางใจว่ าจะ
12 จงดู ทุ กคนที เย่ อหยิ งและดึ ง ดูดแม่ นาํ จอร์แดนเข้ าใส่ ปากมัน
เขาลงมา และเหยี ยบคนชั วไว้ 24 มั นจ้ องตาดู แม่ นาํ จมู กมั น
ตรงทีทีเขายืนอยู่ น ั น
ทะลุผ่านบ่ วงทังหลายได้ "
13 ซ่ อนเขาไว้ ในผงคลี ด้ วยกั น
พระเจ้าทรงแสดงฤทธิ< อํานาจ
พันหน้ าของเขาไว้ ในทีลึกลับ
ในตัวเลวีอาธาน
14 แล้ วเราเองจะยอมรับว่ า มือ
"เจ้ าจะลากเลวี อ าธาน
ขวาของเจ้ าสามารถช่ วยเจ้ าได้
ออกมาด้ วยเบ็ดได้ หรื อ
15 ดู เบเฮโมทเถิ ด ซึ งเราได้ หรื อ จะเอาเชื อกกดลิ นของมั น
สร้ างอย่ างที เราได้ สร้ างเจ้ า มั น ลงได้
กินหญ้ าเหมือนวัว
2เจ้ าเอาเชื อกสนตะพายมั น ได้
16 ดูเถิด กําลังของมันอยู่ ในเอว หรือ หรือเอาหนามเจาะคางมัน
และฤทธิ7 ของมันอยู่ ในกล้ ามเนื อ ได้
ท้ อง
3 มั น จะวิ ง วอนต่ อเจ้ าเป็ นอั น
17 มั น ขยั บหางของมั น ให้ แข็ ง มากหรือ มันจะพูดด้ วยคําอ่ อน
เหมื อนไม้ สนสี ดาร์ เอ็นโคนขา หวานกับเจ้ าหรือ
ของมันก็สานเข้ าด้ วยกัน
4 มั น จะทํา พั น ธสั ญญากั บเจ้ า
18 กระดู กของมั นเหมื อ นท่ อน เพื อเจ้ าจะรั บมั นเป็ นบ่ าวตลอด
ทองสัมฤทธิ7 และกระดูกของมัน ไปหรือ
เหมือนท่อนเหล็ก
5 เจ้ าจะเล่ นกั บมั น เหมื อ นนก
19 มั นเป็ นพระราชกิ จชิ นที สาํ - หรือเจ้ าจะผูกมั นไว้ ให้ สาวๆของ

41

(L) โยบ L:K (CE) โยบ HL:CL (CC) โยบ GE:GH (CG) สดด ME:CG (CH) โยบ CK:CH
(CK) สดด KK:H (CI) ปฐก C:GK (CN) โยบ KC:GH (CP) โยบ N:CG (CL) โยบ GM:CH
(GE) โยบ KE:CI (GC) อสย CL:M (GG) ลนต GH:KE (GH) อสย HN:GI (GK) โยบ KC:C
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โยบ KC
หน้ า 1136
เจ้ าเล่ นหรือ
แนบตั ว มั น สนิ ท เหมื อ นอย่ าง
6 เพื อนฝู งจะมาจั บและกิ น มั น ตราผนึก
ได้ หรื อ เขาทั งหลายจะแบ่ งกั น 16 มั นอยู่ ชิ ดกั นมาก ไม่ มี ลม
ท่ามกลางพวกพ่ อค้ าหรือ
ผ่ านเข้ าไปได้
7 เจ้ าเอาฉมวกปั ก หนั ง ของมั น 17 เกล็ดเหล่ านั นต่ อซึ งกั นและ
หรื อเอาหลาวแทงหั วของมั นได้ กัน มั นเกาะติดหมด และแยก
หรือ
จากกันไม่ ได้
8ลงมื อจั บมั นดู เมื อคิ ดถึ งการ 18 การจามของมั น ปล่ อยแสง
ต่ อสู้ กับมันแล้ ว เจ้ าจะไม่ คิดทํา สว่ างออกมา ตาของมั นเหมื อน
อีก
อย่ างแสงอรุณรุ่ งเช้ า
9ดูเถิด ความหวังของคนทีอาจ 19 คบเพลิ งออกมาจากปากของ
สู้ มั นนั นก็เป็ นของเปล่ า เมื อ มัน ประกายไฟกระโดดออกมา
เห็นมั นเข้ าเท่ านั น จะไม่ ล้ มลง 20 ควั น ออกมาทางรู จ มู ก ของ
หรือ
มั นอย่ างกั บมาจากหม้ อ หรื อ
10 ไม่ มี ใครดุ พอที จะไปยั วเย้ า หม้ อขนาดใหญ่ ทีเดือดพล่ าน
มัน แล้ วใครเล่ าจะยืนมั นต่ อเรา 21 ลมหายใจของมั นจุ ดถ่ านลุ ก
ได้
เปลวเพลิ งออกมาจากปากของ
11 ใครเล่ าที จะขั ดขวางเรา ซึ ง มัน
เราจะต้ องตอบสนองเขา สิ งใดๆ 22 กํา ลั งอยู่ ในลํา คอของมั น
ที อยู่ ใต้ ฟ้ าสวรรค์ ท ั งสิ นก็ เป็ น และความสยดสยองเต้ นอยู่ ข้ าง
ของเรา
หน้ ามัน
12 เราจะไม่ งดพู ดถึ งอวั ยวะ 23 หลื บเนื อของมั นเกาะติ ดกั น
ต่ างๆของมัน หรือกําลังอันแข็ง หล่ อติดกั นแน่ น ทําอะไรมั นไม่
กล้ าของมั น หรื อโครงร่ างอั นดี ได้
ของมัน
24 หั วใจของมั น แข็ ง อย่ างกั บ
13 ใครจะถลกเสื อชั นนอกของ หิ น เออ แข็งเหมือนอย่ างแท่น
มันออกได้ ใครจะแทงเข้ าไปใน หิ นโม่
เสื อเกราะสองชั นของมันได้
25 เมื อมันลอยขึ นมา ผู้ มีอานุ 14 ใครจะเปิ ดประตูหน้ าของมัน ภาพก็กลัวมั น พอมันแว้ ง เขา
ได้ ฟั นของมันนั นน่ าสยดสยอง ทังหลายก็มีใจฝ่ อเสียแล้ ว
โดยรอบ
26 ถึ งคนใดเอาดาบลองแทงมัน
15 เกล็ดของมั นอยู่ อย่ างทะนง ก็ต่ อต้ านมั นไม่ ได้ ไม่ ว่ าหอก
(M) วนฉ CK:CC (N) โยบ KC:GM (P) C พกษ GE:CC (L) พบญ GP:HK (CE) ปฐก KL:L
(CC) โยบ GG:G (CG) ปฐก C:GI (CH) G พกษ CL:GP (CK) โยบ HP:CE (CI) ยรม L:GH
(CP) โยบ H:L (CL) สดด CP:P (GE) ยรม C:CH (GC) สดด CP:P (GG) โยบ HL:CL
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หน้ า 1137
โยบ KC, KG
หรือแหลน หรือหอกซัด
ข้ าพระองค์ จึ ง กล่ า วถึ ง สิ งที ข้ า
27 มันนับเหล็กว่ าเป็ นฟาง และ พระองค์ ไม่ เข้ าใจ สิ งที ประทองสัมฤทธิ7 ว่าเป็ นไม้ ผุ
หลาดเกิ นแก่ ข้าพระองค์ ซึ งข้ า
28 ลู กธนู ทาํ ให้ มั น หนี ไปไม่ ไ ด้ พระองค์ไม่ ทราบ
หิ นลูกสลิงก็กลายเป็ นตอข้ าว
4`ฟั งซี เราจะพูด เราจะถามเจ้ า
29 ไม้ กระบองก็ นั บเป็ นตอข้ าว ขอเจ้ าตอบเรา'
ด้ วย มั นหั วเราะเยาะการซั ด 5 ข้ าพระองค์ เ คยได้ ยิ น ถึ ง พระ
หอก
องค์ ด้ วยหู แต่ บัดนี ตาของข้ า
30 เบื องล่ างของมันคมอย่ างกับ พระองค์เห็นพระองค์
เศษหม้ อแตก มั นเหยี ยดตั ว 6ฉะนั นข้ าพระองค์จึ งเกลียดตน
ออกบนเลนเหมือนแหลมคม
เอง และกลับใจอยู่ ในผงคลีและ
31 มั นทําให้ นาํ ลึ กเดื อดเหมื อน ขี เถ้ า"
หม้ อ มั นทํา ให้ ทะเลเหมื อน
ความมัง คัง ของโยบ
หม้ อนํา มันทา
กลับมาสู่ ท่านอี ก
32 มั นละทางแวบวาบไว้ ข้ าง 7เมื อพระเยโฮวาห์ ตรัสพระวจหลั ง ทํา ให้ ใครๆคิ ดว่ ามหา นะเหล่ านี แก่ โยบแล้ ว พระเยสมุ ทรผมหงอก
โฮวาห์ ตรัสกับเอลีฟัสชาวเทมาน
33 บนแผ่ นดิ นโลก ไม่ มี อะไร ว่ า "ความพิ โรธของเราพลุ่ งขึ น
เหมือนมัน เป็ นสิ งทีถูกสร้ างไม่ ต่ อเจ้ า และต่ อสหายทังสองของ
ให้ ร้ ู จักความกลัว
เจ้ า เพราะเจ้ ามิ ได้ พู ดถึ งเรา
34 มั นเห็ นทุ กสิ งที อยู่ สู ง มั น อย่ างที ถู ก ดั งโยบผู้ รั บใช้ ของ
เป็ นกษั ตริ ย์ เหนื อบรรดาสั ตว์ ที เราได้ พูด
สง่ า"
8เพราะฉะนั นจงเอาวั วผู้ เจ็ดตั ว
โยบสารภาพต่ อพระเจ้า
และแกะผู้ เจ็ดตั ว ไปหาโยบผู้
แล้ วโยบทู ลพระเยโฮ- รั บใช้ ของเรา และถวายเครื อง
วาห์ ว่า
เผาบูชาสําหรับเจ้ าทังหลาย และ
2"ข้ าพระองค์ทราบแล้ วว่ า พระ โยบผู้ รั บใช้ ของเราจะอธิ ษฐาน
องค์ ทรงกระทําทุ กสิ งได้ และ เพื อเจ้ า เพราะเราจะยอมรับเขา
พระประสงค์ ของพระองค์ จะ เกรงว่ าเรากระทํา กั บเจ้ าตาม
ไม่ หดหู่ ไปได้ เลย
ความโง่ ของเจ้ า เพราะเจ้ าทั ง
3 `นี ใครหนอที ซ่ อ นคํา ปรึ ก ษา หลายมิ ได้ พู ด ถึ งเราอย่ างที ถู ก
ด้ วยไร้ ความรู้ ' เพราะฉะนั น ดังโยบผู้ รับใช้ ของเราได้ พูด"

42

(GP) โยบ HL:N (GL) G พศด GM:CK (HC) โยบ KC:GE (HH) โยบ KE:CL
(HK) โยบ GM:CG (G) ปฐก CP:CK (H) โยบ HP:G (K) ปฐก CP:GN (I) โยบ K:CG
(M) โยบ L:HC (N) โยบ G:CC (P) กดว GH:C, CK
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โยบ KG
หน้ า 1138
9ฝ่ ายเอลี ฟัสชาวเทมาน และ พระพรชี วิ ต บั นปลายของโยบ
บิลดัดคนชู อาห์ และโศฟาร์ชาว มากยิ งกว่ าข้ างต้ นของท่าน และ
นาอามาห์ ได้ ไปกระทํา ตามที ท่ านมี แกะหนึ งหมื นสี พั น อู ฐ
พระเยโฮวาห์ ตรั สสั ง และพระ หกพัน วัวผู้ พันคู่ และลาตัวเมีย
เยโฮวาห์ ทรงยอมรับโยบ
หนึ งพัน
10 และพระเยโฮวาห์ ทรงให้ โยบ 13 ท่ านมี บุตรชายเจ็ดคน และ
กลับสู่ สภาพดี เมื อท่านอธิษ- บุตรสาวสามคนด้ วย
ฐานเผื อสหายของท่าน และพระ 14 และท่ า นเรี ยกชื อคนแรกว่ า
เยโฮวาห์ ประทานให้ โยบมี ม าก เยมีมาห์ และชื อคนทีสอง เคสิเป็ นสองเท่าของทีมีอยู่ ก่อน
ยาห์ และชื อคนทีสาม เคเรน11 และบรรดาพี น้ องชายหญิ ง หั ปปุค
ของท่ าน และบรรดาผู้ ที ร้ ู จั ก 15 และในแผ่ นดิ นนั นทั งสิ นไม่
ท่ านมาก่ อนได้ มาหาท่ าน และ มี หญิ งใดงดงามเท่ าบรรดาบุ ตร
รั บ ประทานอาหารกั บท่ านใน สาวของโยบ และบิดาของเขาได้
บ้ านของท่ าน และเขาทั งหลาย ให้ มรดกแก่ เ ธอพร้ อมกั บพวก
สํา แดงความเห็ นอกเห็ นใจและ พี ชายและน้ องชายของเธอ
เล้ าโลมท่ าน ด้ วยเรื องเหตุ ร้ าย 16 ต่ อจากนี ไป โยบมี ชี วิ ตอยู่
ทั งสิ นซึ งพระเยโฮวาห์ ทรงนํามา อี กหนึ งร้ อยสี สิ บปี และได้ เห็น
เหนือท่าน และต่ างก็ให้ เงินแผ่ น บุ ตรชายของท่ าน หลานเหลน
หนึ งกั บแหวนทองคําวงหนึ งแก่ ของท่านสี ชั วอายุ
ท่าน
17 และโยบก็ส ิ นชี วิตเป็ นคนแก่
12 และพระเยโฮวาห์ ทรงอํานวย หง่ อมทีเดียว

(L) โยบ HK:HC-HG (CE) พบญ HE:H; โยบ I:CP-GE; สดด CK:N; IH:M
(CC) โยบ CL:CH-CK; สภษ CM:N (CG) พบญ P:CM; โยบ P:N (CH) โยบ C:G
(CI) สดด CKK:CG; กจ N:GE (CM) ปฐก CC:HG; ปฐก GI:N (CN) โยบ I:GM; ปฐก CI:CI

18_job.pub
page 59

Wednesday, March 02, 2016 23:57

