หนา 1080

โยบ

หลักความประพฤติ
ครอบครัว ความมั่ งคั่ ง
และทางที่ เปน
ตามอยางพระเจาของโยบ
มี ชายคนหนึ่ ง ในแผ น ดิ นอู ส
ชื่ อโยบ ชายคนนั้ นเป นคนดี
รอบคอบและเที่ ยงธรรม เปนผู
เกรงกลัวพระเจ าและหันเสียจาก
ความชั่ วราย
2ท านให กําเนิ ดบุ ตรชายเจ็ ดคน
และบุตรสาวสามคน
3สวนสัตวเลี้ ยงของทาน มีแกะ
เจ็ดพันตัว อูฐสามพันตัว วัวหา
ร อยคู และลาตั วเมี ยห าร อยตั ว
และทานมีคนใชมากมาย ดังนั้ น
ชายผู นี้ จึงใหญโตที่ สุ ดในบรรดา
ชาวตะวันออก
4 บุ ต รชายของท า นเคยจั ด การ
เลี้ ยงในบ านของแต ละคนตาม
วั นกําหนดของตน เขาจะใช ให
ไปเชิ ญน องสาวทั้ งสามคนของ
เขามารับประทานและดื่ มกั บเขา
ดวย
5 และเมื่ อการเลี้ ยงเวี ย นครบ
รอบแล ว โยบจะใช ให ไปทําพิ ธี
ชําระตั วเขาทั้ งหลายให บริ สุ ทธิ์
และท านจะตื่ นแต เช ามื ด ถวาย
เครื่ องเผาบู ช าตามจํา นวนของ
เขาทั้ งหมด เพราะโยบกล าวว า
"ชะรอยบุ ตรชายของข าพเจ าได
กระทําบาป และแช งพระเจาอยู

1

ในใจของเขา" โยบกระทําดั งนี้
เรื่ อยมา
ซาตานฟองวา
โยบรับใชพระเจา
เพราะรักความมั่ งคั่ ง
6อยู มาวันหนึ่ ง เมื่ อบุตรชายทั้ ง
หลายของพระเจ ามารายงานตั ว
ตอพระพักตรพระเยโฮวาห ซาตานไดมาในหมู เขาดวย
7พระเยโฮวาห ตรั สถามซาตาน
วา "เจามาจากไหน" ซาตานทูล
ตอบพระเยโฮวาห วา "จากไปๆ
มาๆอยู บนแผนดินโลก และจาก
เดินขึ้ นเดินลงบนนั้ น"
8และพระเยโฮวาห ตรั สกั บซาตานว า "เจ าได ไตร ตรองดู โยบ
ผู รั บใช ของเราหรื อไม ว าใน
แผ นดิ นโลกไม มี ใครเหมื อนเขา
เป นคนดี รอบคอบและเที่ ยง
ธรรม เกรงกลัวพระเจ าและหั น
เสียจากความชั่ วราย"
9แล วซาตานทู ลตอบพระเยโฮวาห ว า "โยบยําเกรงพระเจ า
เปลาๆหรือ
10 พระองค มิ ไ ด ทรงกั้ นรั้ วต น
ไมรอบตัวเขา และครัวเรือนของ
เขา และทุกสิ่ งที่ เขามีอยู เสียทุก
ดานหรือ พระองคไดทรงอํานวย
พระพรงานน้ํา มื อของเขา และ
ฝู งสั ตว ของเขาได ทวี ขึ้ นใน
แผนดิน

(1) ปฐก 10:23 (2) อสธ 5:11; โยบ 13:13 (3) ปฐก 12:5 (4) สดด 133:1; ฮบ 13:1
(5) ปฐก 35:2-3; อพย 19:10 (6) โยบ 2:1; ดนล 3:25 (7) 2 พกษ 5:25; โยบ 2:2
(8) โยบ 2:3; 34:14; อสค 40:4 (9) โยบ 1:21; 2:10 (10) ปฐก 15:1; พบญ 33:27
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หนา 1081
โยบ 1, 2
11 แตขอยื่ นพระหัตถ เถิด และ คนหนึ่ งมาเรียนวา "ชาวเคลเดีย
แตะต องสิ่ งของทั้ งสิ้ นที่ เขามี อยู จั ดเป นสามกองทําการปล นเอา
และเขาจะแช ง พระองค ต อพระ อู ฐไป และฆ าคนใช เสี ยด วยคม
พักตรพระองค"
ดาบ และข าพเจ าผู เดี ยวได หนี
12 และพระเยโฮวาห ตรั สกั บ รอดมาเรียนทาน"
ซาตานว า "ดู เถิ ด บรรดาสิ่ งที่ 18 ขณะที่ เขากําลังพูดอยู มี อีก
เขามี อยู ก็ อยู ในอํา นาจของเจ า คนหนึ่ งมาเรี ยนว า "บุ ตรชาย
เพี ยงแต อย ายื่ นมื อแตะต องตั ว หญิ งของท านกํา ลั ง รั บประทาน
เขาเท านั้ น" ซาตานจึ งออกไป และดื่ มน้ํ า องุ นอยู ในเรื อนของ
จากพระพักตรของพระเยโฮวาห พี่ ชายหัวปของเขา
ซาตานรับอนุญาต
19 และดู เถิ ด มี พายุ ใหญ ข าม
ถิ่ นทุ รกันดารมากระทบเรื อนทั้ ง
ฆาบรรดาบุตรของโยบ
สี่ มุ ม และเรื อนนั้ นพั งทั บคน
และทําลายฝูงสัตวของทาน
13 อยู มาวั น หนึ่ งเมื่ อบุ ต รชาย หนุ ม และเขาก็ตาย และขาพเจา
หญิ งของท านกํา ลั ง รั บประทาน ผู เดียวไดหนีรอดมาเรียนทาน"
และดื่ มน้ํ า องุ นอยู ในเรื อนของ 20 แล วโยบก็ ลุ กขึ้ น ฉี กเสื้ อ
คลุมของตน โกนศีรษะ กราบลง
พี่ ชายหัวปของเขา
14 มี ผู สื่ อสารมาหาโยบเรี ยนว า ถึงดินนมัสการ
"วั วกําลั งไถนาอยู และลากําลั ง 21 ท านว า "ข าพเจ ามาจาก
ครรภ มารดาของข าพเจ าตั ว
กินหญาในที่ ขางๆ
15 และคนเสบามาโจมตี เอามั น เปล า และขาพเจาจะกลั บไปตัว
ไป และฆาคนใชเสียดวยคมดาบ เปลา พระเยโฮวาหทรงประทาน
และข าพเจาผู เดียวไดหนี รอดมา และพระเยโฮวาห ทรงเอาไปเสี ย
สาธุ การแด พระนามพระเยโฮเรียนทาน"
16 ขณะที่ เขากําลั งพู ดอยู ก็ มี วาห"
อี กคนหนึ่ งมาเรี ยนว า "เพลิ ง 22 ในเหตุ ก ารณ นี้ ทั้ งสิ้ น โยบมิ
ของพระเจ าตกลงมาจากฟ า ได ทําบาปหรื อกลาวโทษพระเจ า
สวรรค ไ หม แกะและคนใช และ อยางโงเขลา
ซาตานรับอนุญาต
เผาผลาญเสียหมด และขาพเจา
ทรมานตัวโยบเอง
แต ผู เดี ย วได ห นี ร อดมาเรี ยน
และอยู มาวันหนึ่ ง เมื่ อบุตร
ทาน"
ชายทั้ งหลายของพระเจ ามา
17 ขณะที่ เขากําลังพูดอยู มี อีก

2

(11) โยบ 1:12 (12) 1 พกษ 22:23 (13) โยบ 1:4 (14) 1 ซมอ 4:17 (15) ปฐก 10:7
(16) ปฐก 19:24 (17) ปฐก 11:28; อสย 23:13 (18) โยบ 6:2-3 (19) ยรม 4:11-12
(20) ปฐก 37:29 (21) ปฐก 3:19; สดด 49:17 (22) โยบ 2:10 (1) โยบ 1:6; อสย 6:1
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โยบ 2
หนา 1082
รายงานตั วต อ พระพั กตร พระ พระพั กตร ของพระเยโฮวาห
เยโฮวาห ซาตานก็มาในหมู พวก และได ให โยบเป นฝ ร าย ตั้ งแต
เขาเพื่ อรายงานตัวตอพระพั กตร ฝ าเท าของท านจนถึ งกระหม อม
พระเยโฮวาหดวย
ที่ ศีรษะ
2และพระเยโฮวาหตรัสถามซา- 8และท านก็ เอาชิ้ นหม อแตกขู ด
ตานวา "เจามาจากไหน" ซาตาน ตั วของท าน และนั่ งอยู ในกอง
ทู ลตอบพระเยโฮวาห ว า "จาก ขี้ เถา
ไปๆมาๆอยู บนแผ นดิ นโลกและ
ภรรยาโยบเยาะเยยทาน
จากเดินขึ้ นเดินลงบนนั้ น"
9แลวภรรยาทานเรียนวา "ทาน
3และพระเยโฮวาห ตรั สกั บซา- ยังจะยึดมั่ นในความซื่ อสัตย ของ
ตานว า "เจ าได ไตร ตรองดู โยบ ทานอีกหรือ จงแชงพระเจาและ
ผู รั บใช ของเราหรื อไม ว า บน ตายเสียเถอะ"
แผ นดิ นโลกไม มี ใครเหมื อนเขา 10 แตทานตอบนางวา "เธอพูด
เป นคนดี รอบคอบและเที่ ยง อย างหญิ งโฉดจะพึ งพู ด อะไร
ธรรม เกรงกลัวพระเจ าและหั น กั น เราจะรั บสิ่ งดี จากพระหั ตถ
เสี ยจากความชั่ วร าย เขายั งยึ ด ของพระเจา และจะไมรับของชั่ ว
มั่ น ในความซื่ อ สั ต ย ของเขาอยู บางหรือ" ในเหตุการณนี้ ทั้ งสิ้ น
ถึ งแม เจ าชวนเราให ต อสู กั บเขา โยบมิ ไ ด ก ระทํ า บาปด วยริ ม ฝ
เพื่ อทําลายเขาโดยไมมีเหตุ"
ปากของตน
4แล วซาตานทู ลตอบพระเยโฮสหายสามคนของโยบ
วาหวา "หนังแทนหนัง คนยอม 11 เมื่ อสหายทั้ งสามของโยบได
ให ทุ กอย างที่ เ ขามี อยู แทนชี วิ ต ยิ นถึ งภั ยพิ บัติ นี้ ทั้ งสิ้ นที่ ได เกิ ด
ของเขา
ขึ้ นกั บท าน ต างก็ มาจากที่ ของ
5แต บั ดนี้ ขอพระองค เหยี ยด ตน คือ เอลีฟสชาวเทมาน บิลพระหั ตถ ของพระองค และ ดัดคนชูอาห และโศฟารชาวนาแตะต องกระดู กและเนื้ อของเขา อาเมห เขาได นั ดมาพร อมกั น
และเขาจะแช ง พระองค ต อพระ เพื่ อร วมทุ ก ข กั บท า นและเล า
พักตรของพระองค"
โลมใจทาน
6และพระเยโฮวาห ตรั สกั บซา- 12 เมื่ อเขาเงยหน า ขึ้ นแต ไ กล
ตานวา "ดูเถิด เขาอยู ในมือของ เขาก็ จําท านไม ได ก็ เปล งเสี ยง
เจา จงไวชีวิตของเขาเทานั้ น"
ร องไห ต างก็ ฉีกเสื้ อคลุ มของ
7 ซาตานจึ งออกไปจากเบื้ อง ตน และซัดผงคลีดินเหนือศีรษะ
(2) ปฐก 16:8 (3) โยบ 1:1 (4) อสธ 7:3-4; อสย 2:20-21 (5) โยบ 1:11; 19:20
(6) โยบ 1:12; 38:10-11 (7) 1 พกษ 22:22; โยบ 30:17 (8) โยบ 19:14-17
(9) ปฐก 3:6 (10) ปฐก 3:17; 2 ซมอ 19:22 (11) โยบ 6:14 (12) โยบ 19:14
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โยบ 2, 3
ของตนขึ้ นไปยังฟาสวรรค
เปลงเสียงรองคร่ําครวญ
13 และนั่ งกั บท านบนดินเจ็ดวั น 9 ขอให ดาวเวลารุ งสางของมั น
เจ็ ดคื น ไม มี สั กคนหนึ่ งพู ดกั บ มื ด ขอให มั นหวั งความสว าง
ทานสั กคํา ดวยเขาเห็นว าความ แต ไม พบ อย าให เห็ นแสงอรุ ณ
ทุ กข ระทมของท านนั้ นใหญ ยิ่ ง รุ งเชา
นัก
10 เพราะว า มั น มิ ไ ด ป ดประตู
โยบกลาวถึงความทุกข
แห งครรภ มารดาของข า หรื อ
ซ อ นความเศร า โศกจากตาของ
และความหมดหวังของตน
ต อ มาโยบอ า ปากของท า น ขา
11 ทําไมขาไมตายเสียแตกําเนิด
แชงวันกําเนิดของทาน
ทํ า ไมข าไม ขาดใจเสี ยเมื่ อข า
2และโยบวา
3"ขอให วั นซึ่ งข าเกิ ดนั้ นพิ นาศ ออกมาจากครรภแลวก็สิ้ นไป
ทั้ งคืนที่ พูดวา `ตั้ งครรภเด็กชาย 12 ทําไมหัวเขาจึงรับขาไว หรือ
ทําไมหัวนมมีใหขาดูด
คนหนึ่ งแลว' นั้ นดวย
4ขอให วันนั้ นเปนความมื ด ขอ 13 ถาหาไมแลว ขาจะนอนเงียบ
พระเจ าจากเบื้ องบนอย า แสวง สงบอยู ขาจะหลับ แลวขาจะได
หาวันนั้ น หรื ออยาใหแสงสว าง หยุดพักอยู
14 กั บพวกกษั ต ริ ย และพวกที่
สองในวันนั้ น
5ขอความมื ดทึ บและเงามั จจุ - ปรึ กษาของแผ นดิ นโลก ผู ได
ราชยึ ดเอาวั นนั้ นไว ขอให เมฆ สร างที่ โดดเดี่ ยวอ างว างไว สําคลุมมันไว ขอใหความดําทะมึน หรับตัวเอง
15 หรื อ กั บเจ า นายผู มี ท องคํา
แหงวันนั้ นทําใหมันหวาดกลัว
6คื นนั้ นน ะ ขอให ความมื ดทึ บ ผู บรรจุเงินไวเต็มบาน
ฉวยมั นไว อย าให มั นเข าส วน 16 หรื อทําไมข าไม เป นอย างลู ก
ท ามกลางบรรดาวั นของป อย า ที่ แทงซึ่ งซอนไว อย างทารกซึ่ ง
ให นั บมั นเข าเป นส วนของเดื อน ไมเคยเห็นแสงสวาง
17 ที่ นั่ น คนชั่ วร า ยหยุ ด ดิ้ นรน
ตอไปเลย
7ดู เถิ ด ขอให คื นนั้ นเป นหมั น และที่ นั่ นผู ที่ เหนื่ อยอ อ นได
ขออย า ให เ สี ยงร อ งอั นชื่ นบาน หยุดพัก
18 ที่ นั่ นผู ถูกจองจําก็ สบายด วย
ไดยินในคืนนั้ น
เขาทั้ งหลายไม ได ยิ น
8ขอใหบรรดาผู ที่ สาปวันได สาป กั น
คื นนั้ นด วย คื อผู ที่ พร อมจะ เสียงของผู กดขี่

3

(13) อสร 9:3 (1) โยบ 1:22 (3) โยบ 10:18 (4) อพย 10:22 (5) โยบ 10:21-22
(7) อสย 13:20 (8) 2 พศด 35:25 (9) โยบ 30:26 (11) สดด 58:8 (12) ปฐก 30:3
(13) ปญจ 6:3 (14) โยบ 30:23 (15) โยบ 22:25 (16) สดด 58:8 (17) โยบ 14:13
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โยบ 3, 4
หนา 1084
19 ผู น อยและผู ใหญ ก็ อยู ที่ นั่ น มือที่ ออนเปลี้ ยใหมีกําลัง
และทาสก็ เป นอิ สระพ นจากนาย 4 ถ อยคํา ของท า นหนุ นใจคนที่
ของเขา
กําลังสะดุด และทานไดทําเขาที่
20 ไฉนหนอผู ที่ ทนทุ กข เวทนา ออนเปลี้ ยใหมั่ นคง
อยางนี้ ยังไดรับแสงสวาง และ 5แต บั ดนี้ มาถึ งท านแล ว และ
ผู ที่ มีใจขมขื่ นไดรับชีวิต
ท านก็ ท อใจ มั นแตะต องท าน
21 ผู คอยความตาย แต มั นไม เขา และทานก็ลําบากใจ
มา และขุ ดหามั นมากกว าหา 6ความยําเกรงของท าน ความ
ทรัพยที่ ซอนอยู
มั่ นใจของท าน ความหวั งของ
22 ผู ซึ่ งเปรมปรี ดิ์ อ ย างยิ่ งและ ท าน และการประพฤติ ดี รอบ
ยินดี เมื่ อเขาพบหลุมฝงศพ
คอบของทานอยู ที่ ไหนเลา
23 ไฉนจึ ง ประทานความสว า ง 7 ข าขอร อ งให ท า นจํ า ไว หน อ ย
แกผู ที่ ทางของเขาซอนอยู ผู ซึ่ ง เถิดวา ผู ที่ ไรความผิดเคยพินาศ
พระเจาทรงลอมรั้ วตนไมกั้ นไว
หรื อ หรื อคนเที่ ยงธรรมถู กตั ด
24 เพราะการถอนหายใจของข า ออกที่ ไหน
มีมากอนอาหารของขา และการ 8ตามที่ ขาไดเห็น บรรดาผู ที่ ไถ
ครวญครางของข า ก็ เ ทออกมา ความชั่ วช า และหว านความชั่ ว
เหมือนน้ําทั้ งหลาย
ราย ก็ไดเกี่ ยวอยางนั้ น
25 เพราะสิ่ งที่ ข า กลั วมากก็ ม า 9 เขาพิ น าศด วยลมหายใจของ
เหนือข า และสิ่ งที่ ขาครั่ นคร าม พระเจ า และเขาต องสิ้ นไปด วย
ก็ตกแกขา
ลมแหงพระนาสิกของพระองค
26 ขาไมสบายใจเลย ทั้ งขาก็ไม 10 เสี ยงคํารามของสิ งโต และ
สงบ ขาไมไดหยุดพัก แตความ เสี ยงของสิ งโตดุ ร าย และฟ น
ทรมานก็มาหา"
ของสิงโตหนุ มก็หักเสียแลว
เอลีฟสตอบโยบ
11 สิ งโตแก พินาศ เพราะขาด
แล วเอลี ฟสชาวเทมานตอบ เหยื่ อ และลู กของสิ งโตที่ แข็ ง
แรงก็กระจัดกระจายไป
วา
2"ถ าจะลองพู ดสั กคํา ท านจะ 12 มี คํ า หนึ่ งมาถึ งข าอย าง
ทนไหวไหม ถึ งกระนั้ นใครจะ เงี ยบๆ หู ของข าได ยิ นเสี ยง
กระซิบคํานั้ น
อดพูดได
3ดู เถิ ด ท านได แนะนําคนมา 13 ท ามกลางความคิ ดจากนิ มิ ต
มากมายแล ว และท านได เสริ ม กลางคืนเมื่ อคนหลับสนิท

4

(19) โยบ 30:23 (20) โยบ 6:9 (21) กดว 11:15 (23) อสย 40:27 (24) โยบ 7:19
(25) โยบ 1:5 (26) โยบ 27:9 (1) โยบ 2:11 (2) 2 คร 2:4-6 (3) ปฐก 18:19
(4) สดด 145:14 (5) โยบ 3:25-26 (6) โยบ 1:1 (7) โยบ 9:22-23 (8) สดด 7:14
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หนา 1085
โยบ 4, 5
14 ความครั่ นคร ามมาเหนื อ ข า 2แน ละ ความโกรธฆ าคนโฉด
และตัวสั่ น ซึ่ งกระทําให กระดู ก และความริษยาฆาคนเขลา
ทั้ งสิ้ นของขาสั่ นสะเทือน
3ขาเคยเห็นคนโฉดหยั่ งราก แต
15 มี วิญญาณองค หนึ่ งผ านหน า ทั นใดนั้ นข าก็ แช ง ที่ อาศั ยของ
ของขา ขนที่ เนื้ อของขาลุกชัน
เขา
16 องค นั้ นนิ่ งอยู แต ข าพิ - 4บุ ตรของเขาห างไกลจากความ
เคราะหรู ปร างขององคนั้ นไมได ปลอดภัย เขาถู กบีบคั้ นที่ ประตู
มี สั ณฐานอย างหนึ่ งข างหน าตา เมื อง และไม มี ผู ใดช วยเขาให
ของข า เงี ยบอยู แล วข าได ยิน พนได
เสียงหนึ่ งวา
5 ผลการเกี่ ยวของเขาคนหิ วก็
17 `มนุ ษย ที่ อ อนแอจะชอบ กินเสีย แมสวนที่ เอาหนามสะไว
ธรรมยิ่ งกว าพระเจ าได หรื อ เขาก็เอาออกไป และคนกระหาย
มนุ ษย จะบริ สุ ทธิ์ ยิ่ งกว าผู ทรง ก็ หอบฮั กๆติ ดตามความมั่ งคั่ ง
สรางเขาไดหรือ
ของเขา
18 ดู เถิ ด แม ผู รั บใช ของพระ 6เพราะความทุกขใจมิ ไดมาจาก
องค พระองค ก็ ไ ม ท รงวางพระ ผงคลี หรือความยากลําบากงอก
ทัย และทู ตสวรรคของพระองค ออกมาจากดิน
พระองคทรงกลาวโทษที่ เขาโง
7แต มนุ ษย เกิ ดมาเพื่ อแก ความ
19 ผู ที่ อาศั ยในเรื อ นดิ น จะยิ่ ง ยากลําบาก อย างประกายไฟ
กว านั้ นสั กเท าใด รากฐานของ ยอมปลิวขึ้ นบน
เขาอยู ในผงคลี ดิ น ผู ถู กขยี้ 8ข าจะแสวงหาพระเจ า และข า
เหมือนอยางตัวมอด
จะมอบเรื่ องราวของข า กั บพระ
20 เขาถู ก ทํ า ลายระหว า งเวลา เจา
เช าและเย็ น เขาพิ นาศไปเป น 9ผู ทรงกระทําการใหญ เหลื อที่
นิตยโดยไมมีผู ใดสนใจ
จะหยั่ งรู ได และการมหั ศจรรย
21 สง าราศี ซึ่ ง อยู ภ ายในเขาจะ อยางนับไมถวน
หายไปมิใช หรือ เขาจะตายดวย 10 พระองค ประทานฝนบน
ปราศจากปญญา'"
แผ นดิ นโลก และทรงส งน้ํ า มา
เอลีฟสติเตียนโยบตอไป
บนไรนา
"ร องเรี ยกเดี๋ ยวนี้ ซิ มี ผู ใด 11 พระองค ทรงตั้ งคนต่ํ า ไว บน
จะตอบท าน ท านจะหั นไป ที่ สู ง และบรรดาคนที่ ไว ทุ กข ก็
ทรงยกขึ้ นใหปลอดภัย
หาวิสุทธิชนผู ใด

5

(14) โยบ 7:14 (15) สดด 104:4 (16) 1 พกษ 19:12 (17) โยบ 8:3 (18) โยบ 15:15
(19) โยบ 10:9 (20) 2 พศด 15:6 (21) สดด 39:5 (1) โยบ 15:8-10 (2) โยบ 18:4
(3) โยบ 27:8 (4) โยบ 4:10 (5) พบญ 28:33 (6) โยบ 34:29 (7) โยบ 14:1

18_job.pub
page 6

Friday, December 09, 2005 12:53

โยบ 5, 6
หนา 1086
12 พระองค ท รงขั ดขวางอุ บาย ใส ร ายของลิ้ น และจะไม กลั ว
ของเจ าเล ห เพื่ อมื อของเขาจะ การทําลายเมื่ อมันมาถึง
ไดทําไมสําเร็จ
22 ท า นจะเยาะการทํา ลายและ
13 พระองค ทรงจั บคนที่ มี ปญ- การกั นดารอาหาร และจะไม
ญาดวยอุบายของเขาเอง และคํา กลัวสัตวปาดิน
ปรึ กษาของคนหลั กแหลมก็ สิ้ น 23 ท านจะพั นธมิ ตรกั บหิ นแห ง
ลงโดยดวน
ทุ งนา และสัตวปาทุ งจะอยู อยาง
14 เขาประสบความมื ด ในเวลา สันติกับทาน
กลางวั น และคลําไปในเที่ ยงวัน 24 ท า นจะทราบว า เต็ น ท ข อง
เหมือนอยางกลางคืน
ทานปลอดภัย และทานจะไปพัก
15 แต พระองค ทรงช วยคนขั ด ในที่ อาศัยของทาน และจะไมทํา
สนจากดาบ จากปากของเขาและ ความผิดบาป
จากมือของคนมีกําลัง
25 ท านจะทราบด วยว าเชื้ อสาย
16 คนจนจึ งมี ความหวั ง และ ของท านจะมากมาย และลู ก
ความชั่ วชาก็ปดปากของตน
หลานของท านจะเป นอย างหญ า
17 ดูเถิด มนุษยคนใดที่ พระเจา แหงแผนดินโลก
ทรงติเตียนก็เปนสุข เพราะฉะ- 26 ทานจะมาที่ หลุมศพของทาน
นั้ นอย า ดู ห มิ่ นการตี ส อนของ เมื่ อแก หง อม อย างฟ อนข าวที่
องคผู ทรงมหิทธิฤทธิ์
นํามาสู ลานตามฤดู
18 เพราะพระองค ท รงให บาด 27 ดูเถิด นี่ แหละ เปนขอที่ เรา
เจ็บ แตพระองคทรงพันแผลให ตรองออกมาเป นความจริ ง จง
พระองคโบยตี แตพระหัตถของ ฟงและทราบ เพื่ อประโยชนของ
พระองคทรงรักษา
ตนเถิด"
19 พระองค จะทรงช วยท า นให
โยบขอความเมตตา
พ นจากความยากลํ า บากหก
ประการ เออ เจ็ดประการ จะไม
แลวโยบตอบวา
มีเหตุรายมาแตะตองทาน
2"โอ ข าอยากให ชั่ งดู ความ
20 ในคราวกั นดารอาหาร พระ เศร าโศกของข า และเอาความ
องค จะทรงไถ ท านออกจาก ลํ า บากยากเย็ น ของข า ใส ไ ว ใ น
ความตาย และในการสงคราม ตราชู
จากอานุภาพของดาบ
3 บั ดนี้ ก็ จะหนั กกว าทรายใน
21 จะทรงซ อ นท า นไว จากการ ทะเล เพราะเหตุนี้ คําพู ดของขา

6

(12) โยบ 12:16 (13) 2 ซมอ 15:31 (14) โยบ 12:25 (15) สดด 10:14
(16) 1 ซมอ 2:8 (17) สดด 94:12 (18) พบญ 32:39 (19) สดด 34:19
(20) ปฐก 45:7 (21) สดด 31:20 (22) 2 พกษ 19:21 (23) สดด 91:12 (1) โยบ 4:1
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หนา 1087
โยบ 6
ก็จะถูกกลืนไปหมด
สัมฤทธิ์ หรือ
4เพราะธนูขององค ผู ทรงมหิ ท- 13 ข าไม มี ความช วยเหลื อในตั ว
ธิฤทธิ์ ก็อยู ในตัวขา จิตใจของขา ข าหรื อ ข าจนป ญญาเสี ยแล ว
ดื่ มพิ ษของมั น ความน าหวาด หรือ
เสี ยวจากพระเจ าขยายแนวเข า 14 บุ ค คลผู ใดสิ้ นความหวั ง ก็
ใสขา
ควรได รั บความกรุ ณาจากเพื่ อน
5ลาป า ร องเมื่ อมั น มี หญ า หรื อ แต เขาทอดทิ้ งความยําเกรงองค
วั วผู ร องบนกองหญ าของมั น ผู ทรงมหิทธิฤทธิ์
หรือ
15 พี่ น องของข าทรยศอย างลํา6จะรั บประทานสิ่ ง ที่ จื ด โดยไม ธาร อยางลําธารที่ น้ําไหลลน
ใสเกลือไดหรือ หรือไขขาวมีรส 16 ซึ่ งดําไปเหตุดวยน้ําแข็ง และ
อะไรบาง
ที่ หิมะซอนตัวอยู ในนั้ น
7สิ่ ง ที่ จิ ตใจของข าไม ยอมแตะ 17 เมื่ อมั นร อนขึ้ นมั น ก็ หายไป
ต องนั้ น กลั บเป นอาหารระทม เมื่ อ ร อ นมั นก็ สู ญไปจากที่ ของ
ทุกขของขา
มัน
8โอ ข าอยากจะได สมดั งที่ ทู ล 18 หมู คนเดิ น ทางหั นออกจาก
ขอ และขอพระเจ าทรงประทาน ทางของเขา เขาขึ้ นไปยั งที่ ร าง
ตามความปรารถนาของขา
เปลา และพินาศ
9ว า พระเจ า พอพระทั ยที่ จะขยี้ 19 หมู คนเดิ นทางของตํ า บล
ข าว า พระองค จะใช พระหั ตถ เทมามองดู คนเดิ นทางของ
ของพระองคอยางเต็มที่ และตัด เมื อ งเชบารอคอยหมู คนเหล า
ขาออกเสีย
นั้ น
10 นี่ จะเป น การปลอบโยนใจ 20 เพราะเขาทั้ งหลายหวั งใจ
ของขา ขาจะเสริมกําลังในความ เขาจึ งต องผิ ดหวั ง เขามาถึ งที่
ทุ กข ขออย าให พระองค แสดง นั่ นและตองละอายใจ
พระเมตตา เพราะขามิไดปกปด 21 เพราะบั ดนี้ ท านทั้ งหลายก็
พระวจนะขององคผู บริสุทธิ์ นั้ น
ไร ความหมาย ท านเห็ นความ
11 ขามีกําลังอะไร ที่ ขาจะมี ลําบากยากเย็นของขา และทาน
ความหวัง และอะไรเปนอวสาน ก็กลัว
ของขา ที่ ขาจะตอชีวิตของขา
22 ข าพู ดว า `ขอของกํานั ลข า
12 กํ า ลั ง ของข า เป น กํ า ลั ง ของ หน อย' หรื อ `ขอสิ นบนจาก
หินหรือ เนื้ อของขาเปนเนื้ อทอง ทรัพยสินของทานใหขา'
(4) โยบ 16:12 (5) สดด 104:14 (6) โยบ 6:25 (7) 1 พกษ 17:12 (8) โยบ 6:11-13
(9) โยบ 3:20 (10) โยบ 3:22 (11) โยบ 7:5-7 (12) โยบ 40:18 (13) โยบ 19:28
(14) โยบ 4:3-4 (15) โยบ 19:19 (17) 1 พกษ 17:1 (19) ปฐก 25:15
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โยบ 6, 7
หนา 1088
23 หรือวา `ขอชวยขาใหพนจาก เขาแบ งคื นแห งความน าอิ ดโรย
มือของปฏิปกษ' หรือวา `ขอไถ แกขา
ขาจากมือของผู มีอํานาจ' หรือ
4เมื่ อขานอนลง ขาวา `เมื่ อไร
24 สอนขาซี และขาจะเงียบ ขอ หนอข าจะลุ กขึ้ น และกลางคื น
ทําใหขาเขาใจวาขาผิดตรงไหน
จะผานพนไป' และข าก็ พลิกไป
25 คําซื่ อตรงมี อํานาจมากจริ งๆ พลิกมาจนรุ งเชา
แต คํ า ติ เ ตี ย นของท า นติ เ ตี ยน 5เนื้ อของข าห มหนอนและก อน
อะไร
ฝุ น หนังของขาแข็งขึ้ น แลวก็นา
26 ท านคิ ดว าท า นติ เตี ยนถ อ ย รังเกียจ
คําได หรื อ เมื่ อคําปราศรั ยของ 6วั น คื น ของข าเร็ วกว ากระสวย
คนสิ้ นหวังเปนแตลม
ของช างทอ และสิ้ นสุ ดลงด วย
27 เออ ทานทั้ งหลายเอาเปรียบ ไรความหวัง
ลูกกําพราพ อ และขุ ดบอดั กจับ 7โอ ขอทรงจําไววา ชีวิตของขา
เพื่ อนของทาน
พระองค เป นแต ลมหายใจ ตา
28 ฉะนั้ นบัดนี้ ขอมองดูขาดวย ของข า พระองค จะไม เห็ น สิ่ งดี
ความพอใจเถิด เพราะถาขามุสา อีกเลย
ก็จะปรากฏแจงแกทาน
8ตาของผู ที่ เห็ นข าพระองค จะ
29 ขอที เถอะ ขอหั นคิ ดใหม ไม ได ดู ข าพระองค อี กต อไป
อยาทําความชั่ วชาเลย เออ กลับ ฝ ายพระเนตรของพระองค มอง
คิดใหมเถอะ ขายังชอบธรรมอยู หาข าพระองค ข าพระองค ก็ ไป
30 มี ความชั่ วช าสิ่ งใดบนลิ้ นข า เสียแลว
หรือ ขาไมรู ถึงรสภัยพิบัติหรือ"
9เมฆจางและหายไปฉันใด บุคโยบออนวอนตอพระเจา
คลที่ ลงไปยั งแดนคนตายก็ มิ ได
"มนุ ษย ไมมี เวลากําหนดบน ขึ้ นมาฉันนั้ น
แผ นดิ นโลกหรื อ และชี วิต 10 เขาจะไม ก ลั บ ไปเรื อ นของ
ของเขาไม เ หมื อ นชี วิ ต ของลู ก เขาอี ก หรือที่ อยู ของเขาก็ จะไม
รู จักเขาอีกเลย
จางดอกหรือ
2 เหมื อนอย า งทาสที่ ปรารถนา 11 เพราะฉะนั้ น ข าพระองค จึ ง
เงา และเหมื อนอย างลู กจ างผู ไม ยั บยั้ งปากของข า พระองค
ข าพระองค จะพู ดด วยความแสน
มองหาคาจางแหงงานของตน
3เชนเดียวกัน ขาตองไดรับสวน ระทมแห งจิ ตใจของข าพระองค
เปลาประโยชนเปนเดือนๆ และ ข า พระองค จะบ น ด วยความขม

7

(24) โยบ 5:27 (25) โยบ 4:4 (26) โยบ 2:10 (27) โยบ 22:9 (28) โยบ 11:3
(29) โยบ 17:10 (30) โยบ 33:8-12 (1) โยบ 14:5 (2) สดด 119:131 (3) โยบ 29:2
(4) โยบ 7:13-14 (5) โยบ 2:7-8 (6) โยบ 9:25 (7) โยบ 10:9 (8) โยบ 20:9
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หนา 1089
โยบ 7, 8
ขื่ นแหงจิตใจของขาพระองค
แล ว ข าพระองค จะทําอะไรแก
12 ข าพระองค เป นทะเล หรื อ พระองค เล า ทําไมพระองค จึ ง
เป นปลาวาฬหรื อ พระองค จึ ง ทรงทํ า ให ข า พระองค เ ป น เป า
ทรงวางยามเฝาขาพระองค
หมายของพระองค ดั งนั้ นจึ ง
13 เมื่ อขาพระองคพูดวา `เตียง เปนภาระหนักแกขาพระองคเอง
ของขาจะเล าโลมขา ที่ นอนของ 21 ทํา ไมพระองค ไ ม ท รงประข า จะบรรเทาการร อ งทุ ก ข ของ ทานอภั ยแก ก ารละเมิ ดของข า
ขา'
พระองค และนําเอาความชั่ วชา
14 แล วพระองค ก็ ทําให ข า พระ ของข าพระองค ไปเสี ย เพราะ
องค กลั วด วยความฝ น และทํา บั ด นี้ ข า พระองค จ ะนอนลงใน
ให ข า พระองค ห วาดเสี ยวด วย ผงคลี ดิ น พระองค จะทรงเสาะ
นิมิต
หาข าพระองค ในเวลาเช า แต
15 จิ ต ใจข าพระองค จึ ง เลื อ กที่ ขาพระองคจะไมอยู แลว"
จะถูกรัดคอตาย และเลือกความ
บิลดัดวาโยบเปน
ตายแทนชีวิตของขาพระองค
คนหนาซื่ อใจคด
16 ข าพระองค เบื่ อชี วิ ต ข า
แล วบิ ล ดั ดคนชู อาห ตอบ
พระองค จะไม อยู ตลอดไป
วา
ปล อยข า พระองค แต ลํา พั งเถิ ด 2"ท านจะพู ดอย างนี้ อยู นานเท า
เพราะวันคืนของขาพระองค เปน ใด และคําปากของท านจะเป น
แตเพียงเปลาประโยชน
พายุนานสักเทาใด
17 มนุษยเปนอะไร พระองคจึง 3พระเจ าทรงผั นแปรความยุ ติ ทรงถื อว าเขาสําคั ญนั ก และที่ ธรรมหรือ หรือองคผู ทรงมหิทพระองคใสพระทัยเขา
ธิ ฤทธิ์ ผั นแปรความเที่ ยงธรรม
18 ทรงเยี่ ยมเขาทุกเชา ทรงลอง หรือ
ดูเขาทุกขณะ
4ถ าบุ ตรของท านได กระทําบาป
19 อี กนานเท าใดพระองค จึ งจะ ต อพระองค และพระองค ทรง
ไม ท รงออกไปจากข า พระองค ทอดทิ้ งเขาทั้ งหลายเพราะเหตุ
หรื อปล อยข าพระองค แต ลําพั ง การละเมิดของเขา
จนข า พระองค จะกลื นน้ํ า ลาย 5 ถ า ท า นจะหมั่ นแสวงหาพระ
ของตนได
เจ า และวิ งวอนต อองค ผู ทรง
20 โอ ข าแต พระองค ผู ปกป ก มหิทธิฤทธิ์
รักษามนุษย ขาพระองคทําบาป 6 ถ าท านบริ สุ ทธิ์ และเที่ ยง

8

(12) โยบ 7:17 (13) โยบ 7:3-4 (14) ปฐก 40:5-7 (15) 2 ซมอ 17:23
(16) โยบ 3:20-22 (17) สดด 8:4 (18) อพย 20:5 (19) โยบ 9:18 (20) โยบ 9:29
(21) โยบ 10:14 (1) โยบ 2:11 (2) โยบ 11:2-3 (3) โยบ 4:17 (4) โยบ 1:5
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โยบ 8, 9
หนา 1090
ธรรมแน ละ บั ดนี้ พระองค ก็ จะ ก็หาทนอยู ไม
ทรงตื่ นขึ้ นเพื่ อทาน และทรงให 16 เขาเขี ยวสดอยู ต อ หน าดวง
ที่ อาศั ยแห งความชอบธรรมของ อาทิ ตย และแขนงของเขาก็ แผ
ทานเจริญเปนแน
ออกเหนือสวนของเขา
7 ถึ งแม การเริ่ ม ต นของท านจะ 17 รากของเขาเลื้ อยไปเกาะกอง
เล็ กน อย แต ต อไปปลายๆจะ หิ น และหยั่ งลงไปในซอกก อน
ใหญโตมากยิ่ ง
หิน
8ขาขอรอง ให ทานถามคนโบ- 18 ถ าพระองค ทําลายเขาไปจาก
ราณดู และคิ ดดูวา บรรพบุ รุษ ที่ ของเขาแล วที่ นั้ นจะปฏิ เสธเขา
คนพบสิ่ งใดบาง
วา `ขาไมเคยเห็นเจา'
9 (เพราะส วนเราเหมื อ นอย า ง 19 ดู เถิ ด นี่ เป นความชื่ นบาน
เกิ ดวานนี้ จะรู อะไรก็ หาไม แห งทางของเขา และผู อื่ นจะ
เพราะวั นคื นของเราบนแผ นดิ น งอกออกมาจากดิน
โลกเปรียบเหมือนเงา)
20 ดูเถิด พระเจาจะไมทรงทอด
10 เขาจะไม ส อนท า นและบอก ทิ้ งคนดี รอบคอบ หรื อค้ํา จุ นผู
ทาน และกลาวคําจากใจของเขา กระทําความชั่ วราย
หรือ
21 พระองค ยั งจะทรงให ป าก
11 ต นกกจะงอกขึ้ นในที่ ที่ ไม มี ของทานหัวเราะรวน และทําให
ตมไดหรือ ตนออจะงอกงามใน ริมฝปากของทานโหรองเสมอ
ที่ ที่ ไมมีน้ําไดหรือ
22 คนเหล านั้ นที่ เกลี ยดชั งท าน
12 ขณะที่ มี ดอกยั งไม ได ตั ด ลง จะหมความอับอาย และที่ อาศัย
มั น ก็ เ หี่ ยวแห ง ไปก อ นต น ไม ของคนชั่ วจะไมมีตอไปอีกเลย"
อื่ นๆ
โยบยอมรับวาทานเปนคนบาป
13 ทางของบรรดาผู ที่ ลื ม พระ
เจ าก็ เป นอย างนั้ นแหละ ความ
แลวโยบตอบวา
หวั งของคนหน าซื่ อใจคดจะพิ - 2"จริ งที เดี ยว ข าทราบว าเป น
นาศไป
อยางนั้ น แตคนเราจะชอบธรรม
14 ความหวั งใจของเขาหั ก สะ- จํ า เพาะพระพั ก ตร พ ระเจ า ได
บั้ น และความไว วางใจของเขา อยางไร
จะเหมือนใยแมงมุม
3ถ าคนหนึ่ งคนใดปรารถนาจะ
15 เขาพิ งเรื อนของเขา แต มั น โต แย งกั บพระองค ในพั นครั้ ง
ทานไมไหว เขายึดมันไว แตมัน ผู นั้ นก็ ตอบพระองค ไ ม ไ ด สั ก

9

(7) โยบ 42:12 (8) โยบ 12:12 (9) โยบ 7:6 (10) โยบ 12:7-8 (11) อพย 2:3
(12) สดด 129:6-7 (13) พบญ 6:12 (14) อสย 59:5-6 (15) โยบ 18:14
(16) โยบ 21:7-15 (17) โยบ 18:16 (18) โยบ 7:10 (19) โยบ 20:5 (20) โยบ 4:7
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หนา 1091
โยบ 9
ครั้ งเดียว
13 ถ าพระเจ าจะไม ทรงหั นพระ
4 พระองค ฉลาดอยู ในพระทั ย พิ โรธของพระองค ก ลั บต อพระ
และพระกําลั งก็ แข็ งแรง ผู ใด องค เหล าสมุนของความอหั งเคยได แข็ ง ข อ ต อ พระองค และ การตองกราบอยู
เจริญขึ้ นไดเลา
14 แล วข า จะตอบพระองค ไ ด
5 พระองค ผู ทรงเคลื่ อนภู เ ขา อยางไร จะเลือกถอยคําอะไรมา
และภู เขาทั้ งหลายก็ ไม รู เมื่ อ โตตอบพระองค
พระองค ทรงคว่ํ า มั น เสี ยด ว ย 15 แมวาขาชอบธรรม ขาก็ตอบ
พระพิโรธของพระองค
พระองคไมได ขาจะตองขอพระ
6ผู ทรงสั่ นแผ นดิ นโลกให อ อก กรุณาตอผู พิพากษาของขา
จากที่ ของมั น และเสาของมันก็ 16 ถ าข าร องทู ลต อพระองค
สั่ นสะเทือน
และพระองค ทรงตอบข า ข าจะ
7ผู ทรงบั ญชาดวงอาทิ ตย และ ไม เ ชื่ อว า พระองค ทรงฟ งเสี ยง
มันไมขึ้น ผู ทรงผนึกเก็บบรรดา ของขา
ดวงดาวไว
17 เพราะพระองค ทรงขยี้ ข า
8ผู ทรงขึงฟาสวรรคออกแตพระ ดวยพายุ และทวีบาดแผลของขา
องค เดี ยว และทรงย่ํา คลื่ นของ โดยไมมีเหตุ
ทะเล
18 พระองค จะไม ทรงให ขาหาย
9ผู ทรงสรางหมู ดาวจระเข และ ใจได แต เติ มความขมขื่ นให ขา
หมู ดาวไถ หมู ดาวลู กไก และ เต็ม
หมู ดาวทิศใต
19 ถ าข ากล าวถึ งกําลั ง ดู เถิ ด
10 ผู ทรงกระทํ า มหกิ จเหลื อ ที่ พระองคทรงมีฤทธิ์ ถาเปนเรื่ อง
จะเข าใจได และการมหั ศจรรย การพิพากษา ใครจะนัดเวลาให
อยางนับไมถวน
ขาสู คดีได
11 ดู เถิ ด พระองค ทรงผ านข า 20 ถ าข าอ างว าตั วชอบธรรม
ไป และข าหาเห็ นพระองค ไม ปากของขาจะกลาวโทษขา ถาขา
พระองค ทรงเลยไป และข าหา อางวาตัวดีรอบคอบ พระองคจะ
สังเกตเห็นไม
พิสูจนวาขาบกพรอง
12 ดู เถิ ด พระองค ทรงฉวยไป 21 ถึ งแม ขาดี รอบคอบ ข าก็ไม
ใครจะห ามพระองค ได ใครจะ เขาใจตัวขาเอง ขาจะเกลียดชีวิต
ทู ลพระองค วา `พระองค ทรง ของขา
กระทําอะไรนั่ น'
22 ก็เหมือนกันหมด เพราะฉะ(4) โยบ 9:19 (5) โยบ 28:9 (6) อสย 2:19 (7) อพย 10:21-22 (8) โยบ 37:18
(9) โยบ 38:31-32 (10) โยบ 5:9 (11) โยบ 23:8 (12) โยบ 23:13 (13) โยบ 26:12
(14) โยบ 4:19 (15) โยบ 10:15 (16) สดด 18:6 (17) โยบ 16:14 (18) โยบ 7:19
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โยบ 9, 10
หนา 1092
นั้ นขาจึงวา `พระองคทรงทําลาย 32 พระองค มิ ใช มนุ ษย อย างข า
ทั้ งคนดีรอบคอบและคนชั่ ว'
ที่ ข าจะตอบพระองค ซึ่ งเราจะ
23 เมื่ อภั ยพิ บัติ นําความตายมา มาสู คดีดวยกัน
โดยฉั บพลั น พระองค ทรงเยาะ 33 ไม มี คนกลางระหว างเรา ผู
เย ยความลํา บากยากเย็ น ของผู ซึ่ งจะวางมือบนเราทั้ งสองได
ไรผิด
34 ขอให พระองค ทรงนํ า ไม
24 แผ นดิ นโลกนี้ ทรงมอบไว ใน เรียวไปจากขาเสียที และขออยา
มื อของคนชั่ ว พระองค ทรงป ด ให ความครั่ นคร ามจากพระองค
หน าบรรดาผู วินิจฉั ยโลก ถาไม กระทําใหขากลัวมาก
ใชพระองค แลวใครเลา
35 แล วขาจะพูดและไมกลั วพระ
25 `วั นทั้ งหลายของข าพระองค องค แต ใจจริ งของข าไม เป น
เร็วกวานักวิ่ ง มันพนไป มันไม อยางนั้ น"
เห็นสิ่ งดีอะไร
โยบสิ้ นหวังเพราะเหตุ
26 มั น ผ านไปอย า งกั บเรื อ เร็ ว
สภาพของตน
ดังนกอินทรีโฉบลงบนเหยื่ อ
"จิ ต ใจข า เบื่ อชี วิ ต ของ
27 ถ าข าพระองค วา "ข าจะลื ม
ข า ข าจะร องทุ กข อย าง
คํารองทุกขของขา ขาจะทิ้ งหนา ไม ยั บยั้ ง ข าจะพู ดด วยจิ ตใจ
เศราของขาเสีย และเบิกบาน"
ขมขื่ นของขา
28 ข า พระองค เกิ ดกลั วบรรดา 2ข าจะทู ลพระเจ าว า `ขออย า
ความทุ กขของข าพระองค เพราะ ทรงกลาวโทษขาพระองค ขอให
ข าพระองค ทราบว าพระองค จะ ขาพระองคทราบวาไฉนพระองค
ไมถือวาขาพระองคไรผิด
ทรงโตแยงกับขาพระองค
29 ถ าข าพระองค ชั่ วช า ข าพระ 3พระองคทรงเห็ นชอบแลวหรือ
องคตรากตรําเปลาๆทําไม
ที่ จะบี บบั งคั บ ที่ จะหมิ่ นพระ
30 ถ า ข า พระองค ชํ า ระตั วของ หั ตถกิ จของพระองค และทรง
ข าพระองค ด วยน้ํา จากหิ มะและ โปรดแผนการของคนชั่ ว
ล างมื อของข า พระองค ด วยน้ํ า 4พระองค ทรงมี พระเนตรอย าง
ดาง
ตาคนหรื อ พระองค ทรงเห็ น
31 พระองค ยั งจะทรงจุ มข า อยางมนุษยเห็นหรือ
พระองค ลงไปในบอ แม เสื้ อผ า 5วั นของพระองค เหมื อนวันของ
ของข าพระองค จ ะรั งเกี ยจข า มนุ ษย หรื อ
ป ของพระองค
พระองค'
เหมือนวันคืนของคนเราหรือ

10

(23) โยบ 1:13-19 (24) โยบ 12:6-10 (25) โยบ 7:6-7 (26) โยบ 39:27-30
(27) โยบ 7:13 (28) โยบ 21:6 (29) โยบ 9:22 (30) สดด 26:6 (31) โยบ 9:20
(32) โยบ 33:12 (33) โยบ 9:19 (34) โยบ 13:11 (1) โยบ 3:20-23 (2) สดด 6:1-4
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หนา 1093
โยบ 10
6 ที่ พระองค ท รงคอยจั บความ ประสงคของพระองค
ชั่ วชาขาพระองค และคนหาบาป 14 ถ าข าพระองค ทําบาป พระ
ของขาพระองค
องค ทรงหมายข าพระองค ไว
7 แม พ ระองค ทรงทราบว า ข า และไม ทรงปล อยตั วข าพระองค
พระองคมิไดเปนคนชั่ ว และไม ให พ นโทษความชั่ วช าของข า
มี ใ ครช ว ยให พ น ออกจากพระ พระองค
หัตถของพระองคได
15 ถ าข าพระองค ชั่ วร าย วิ บั ติ
8พระหั ตถ ของพระองค ป นและ แก ข าพระองค ถ าข าพระองค
ทรงสรางขาพระองค ถึงกระนั้ น ชอบธรรม ข าพระองค ยั งผงก
พระองค ทรงหั นมาทํ า ลายข า ศี ร ษะของข า พระองค ขึ้ น ไม ได
พระองค
ข า พระองค เต็ ม ด วยความอดสู
9 ขอทรงระลึ ก ว า พระองค ท รง ฉะนั้ นขอมองดูความทุกขใจของ
สร างข าพระองค ดุ จดั งดิ น ขาพระองค
เหนี ยว พระองค จะทรงนําข า 16 ภั ยพิ บั ติ ต า งๆเพิ่ มมากขึ้ น
พระองค ใ ห กลั บเป น ผงคลี ดิ น พระองค จะทรงล า ข า พระองค
อีกหรือ
อยางสิงโตดุราย และทรงทําการ
10 พระองค มิ ไ ด ท รงเทข า พระ มหัศจรรยสู ขาพระองคอีก
องคออกอย างน้ํานม และทําข า 17 พระองค ท รงฟ นพยานของ
พระองค ให แข็ งเหมื อนเนยแข็ ง พระองค ปรั ก ปรํ า ข า พระองค
หรือ
ใหม และทรงเพิ่ มความร อน
11 พระองค ทรงห มข าพระองค พระทั ยของพระองค ใ นข าพระ
ไว ด วยหนั งและเนื้ อ และทรง องค พระองค ทรงนําพลโยธา
สานข าพระองค ด วยกระดู กและ หลายกองมาสู ขาพระองค
เสนเอ็น
18 ไฉนพระองค ท รงนํ า ข า พระ
12 พระองค ทรงประสาทชี วิ ต องค ออกมาจากครรภ โอ ข า
และความเมตตาแก ข าพระองค พระองค อยากตายก อนตาใดๆ
และความดู แลรั กษาของพระ ไดเห็นขาพระองค
องค ได สงวนจิ ตวิ ญญาณข า 19 เหมื อ นอย า งกั บ ว า ข า พระ
พระองคไว
องค มิ ได เกิ ดมา ข าพระองค คง
13 แต สิ่ งต อ ไปนี้ พระองค ทรง ถู ก นํ า จากครรภ ไ ปถึ ง หลุ ม ฝ ง
ซ อ นไว ในพระทั ยของพระองค ศพแลว
ข า พระองค ท ราบว านี่ เป น พระ 20 วันคืนชีวิตของขาพระองคไม
(7) โยบ 23:10 (8) สดด 119:73 (9) โยบ 7:7 (10) สดด 139:14-16 (11) 2 คร 5:2
(12) ปฐก 19:19 (13) โยบ 23:9 (14) โยบ 13:26 (15) โยบ 10:7 (16) อสย 38:13
(17) โยบ 16:8 (18) โยบ 3:10-11 (19) สดด 58:8 (20) โยบ 7:6-7, 16
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โยบ 10, 11
หนา 1094
น อยหรื อ ขอหยุ ดเถิ ด ขอให กวาความชั่ วชาของทานพึงไดรับ
ข าพระองค อยู ลําพั ง เพื่ อข า 7 ท า นจะหยั่ งรู สภาพของพระ
พระองคจะชื่ นใจสักหนอย
เจาไดหรือ ทานหยั่ งรู องคผู ทรง
21 ก อนที่ ขาพระองค จะไปยั งที่ มหิทธิฤทธิ์ ไดหมดหรือ
ที่ ขาพระองคไมกลับ ถึงแผนดิน 8นั่ นสูงเทาฟาสวรรค ทานจะทํา
แหงความมืดและเงามัจจุราช
อะไรได ลึ กกว านรก ท านจะ
22 แผ นดิ นแห งความมื ดทึ บดั ง ทราบอะไรได
ตัวความมืดทีเดียว เปนแผนดิน 9วั ดดู ก็ ยาวกว าโลก และกว าง
แหงเงามัจจุราช ไมมีระเบียบ ที่ กวาทะเล
ความสว างเป นเหมื อนความ 10 ถาพระองคทรงตัดออก และ
มืด'"
ทรงคุ มขั ง และทรงเรี ยกมาชุ ม
โศฟารวาโยบพูดมุสา
นุ มกั น ใครจะขั ดขวางพระองค
ได
และเปนคนหนาซื่ อใจคด
แล วโศฟาร ชาวนาอา- 11 เพราะพระองค ทรงทราบคน
ไร ค า เมื่ อพระองค ทรงเห็ น
เมหตอบวา
2 "ควรที่ จะฟ งมวลถ อยคํ า โดย ความชั่ วราย พระองคจะไมทรง
ไมมีใครตอบหรือ และคนที่ พูด พิจารณาหรือ
12 แต คนไร ค าอยากฉลาด ถึ ง
มากควรจะนับวาชอบธรรมหรือ
แม
ว า มนุ ษย เ กิ ด มาเหมื อนลู ก
3 ควรที่ คํ า พู ด มุ ส าของท า นทํา
ใหคนนิ่ ง และเมื่ อทานเยาะเยย ลาปา
ไมควรมีผู ใดทําใหทานอายหรือ 13 ถ าท านเตรี ยมใจของท านไว
4เพราะท านว า `หลั กคําสอน และทานเหยียดมือของทานออก
ของข าบริ สุ ทธิ์ และข าก็ สะอาด ไปหาพระองค
14 ถ าความชั่ วช าอยู ใ นมื อ ของ
ในสายพระเนตรพระเจา'
5แต โอ ใครจะใหพระเจาตรัส ทาน ทิ้ งเสียใหไกล และอยาให
และทรงเป ด ริ ม พระโอษฐ ของ ความชั่ วร า ยอาศั ยอยู ในเต็ นท
ของทาน
พระองคตรัสกับทาน
6ใคร จะให พระองค ทรงสําแดง 15 แล วแน ละ ท านจะเงยหน า
เคล็ ดลั บของสติ ป ญญาให ท าน ขึ้ นโดยปราศจากตําหนิ ท านจะ
เพราะความเข าใจของพระองค มั่ นคง และไมตองกลัว
อเนกอนันต จงทราบเถิดวาพระ 16 เพราะท า นจะลื ม ความทุ ก ข
เจ า ทรงเรี ยกร อ งจากท านน อ ย ยากของท าน ท านจะจดจําได
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(21) โยบ 7:8-10 (1) โยบ 2:11 (2) โยบ 16:3 (3) โยบ 13:4 (4) โยบ 6:10
(5) โยบ 23:3-7 (6) โยบ 15:8 (7) โยบ 5:9 (8) โยบ 22:12 (9) โยบ 28:24-25
(10) โยบ 5:18 (11) สดด 94:11 (12) สดด 62:9-10 (13) โยบ 5:8 (14) โยบ 4:7

18_job.pub
page 15

Friday, December 09, 2005 12:53

หนา 1095
โยบ 11, 12
เหมือนน้ําที่ ไดไหลผานพนไป
5 ในความคิ ด ของผู ที่ อยู อย า ง
17 แลวชี วิตของท านจะสุ กใสยิ่ ง สบาย ผู มี เท าพร อมที่ จะพลาด
กว าเวลาเที่ ยงวั น ท านจะส อง เหมือนตะเกียงที่ ถูกสบประมาท
แสงเหมือนเวลาเชา
6เต็ นท ของโจรก็ มั่ งคั่ ง และ
18 และท านจะรู สึกมั่ นคงเพราะ บุ คคลที่ ยั่ วเย าพระเจ าก็ มั่ น คง
มี ความหวั ง เออ ท านจะตรวจ พระเจ าทรงนําของมากมายมาสู
ตราดู และนอนพั กอย างปลอด มือของเขา
ภัย
7แต ขอถามสั ตว เดี ยรัจฉานและ
19 ทานจะนอนลง และไมมีใคร มั นจะสอนท าน ถามนกในอาทําใหทานกลัว เออ คนเปนอัน กาศดู และมันจะบอกทาน
มากจะมาวอนขอความช วย 8หรื อพู ดกั บแผ นดิ นโลก และ
เหลือจากทาน
มันจะสอนทาน และปลาทะเลจะ
20 แตตาของคนชั่ วรายจะมืดมัว ประกาศแกทาน
เขาจะหลี ก เลี่ ยงหลบหนี ไ ม ไ ด 9ในบรรดาสิ่ งเหล า นี้ มี สิ่ งใดที่
และความหวั งของเขาจะเหมื อน ไมทราบวาพระหัตถของพระเยความตายนั่ นเอง"
โฮวาห ทรงกระทํ า ให เป นไป
โยบตอบและวากลาว
อยางนั้ น
10 จิตใจของสิ่ งที่ มีชีวิตทุกอยาง
ความถอยทรามของเพื่ อนๆ
อยู ในพระหัตถของพระองค ทั้ ง
ลมหายใจของมนุษยทั้ งปวง
แลวโยบตอบวา
2 "ไม ต อ งสงสั ย เลยที่ ท า นทั้ ง 11 หู ท ดลองถ อ ยคํ า มิ ใ ช ห รื อ
หลายเป น เสี ย งของประชาชน และเพดานปากชิ ม รสอาหารมิ
และสติ ป ญญาจะตายไปพร อ ม ใชหรือ
12 สติ ป ญญาอยู กั บคนมี อ ายุ
กับทาน
3แต ข าก็ มี ความเข าใจอย างกั บ มาก และอายุ ยื นยาวทําให เกิ ด
ท าน ข าไม ด อยกว าท าน เออ ความเขาใจ
13 สติ ป ญญาและฤทธานุ ภ าพ
เรื่ องอยางนี้ ใครจะไมทราบ
4 ข า เป น เหมื อ นผู ที่ ให เ พื่ อน อยู กับพระเจา พระองคทรงมีคํา
บ านหัวเราะเยาะ ผู รองทู ลพระ แนะนําและความเขาใจ
เจ าและพระองค ทรงตอบ คนดี 14 ดูเถิด พระองคทรงพังทลาย
รอบคอบอั นชอบธรรมเป นที่ ให ลงและไม มี ผู ใดสร างใหม ไ ด
พระองค ทรงกั ก ขั งมนุ ษย คน
เขาหัวเราะเยาะ
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(17) โยบ 42:11-17 (18) โยบ 6:11 (19) โยบ 42:8 (20) โยบ 31:16 (2) โยบ 6:24
(3) โยบ 13:2-5 (4) โยบ 11:3 (5) พบญ 32:35 (6) โยบ 9:24 (7) โยบ 21:29-30
(9) โยบ 12:3 (10) กดว 16:22 (11) โยบ 34:3 (12) โยบ 8:8 (13) โยบ 32:6-9
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โยบ 12, 13
หนา 1096
หนึ่ งไวและไมมีผู ใดเปดได
หลายใหแคบลงอีก
15 ดูเถิ ด พระองคทรงยึ ดน้ําไว 24 พระองค ทรงนํา ความเข า ใจ
และมันก็แหงไป ดังนั้ นพระองค ไปเสียจากหั วหน าชาวโลก และ
ทรงส งมั นออกไปและมั นก็ ท วม ทรงกระทํ า ให เ ขาพเนจรไปใน
แผนดิน
ถิ่ นทุรกันดารซึ่ งไมมีหนทาง
16 พระกําลั งและพระสติปญญา 25 เขาทั้ งหลายคลําอยู ในความ
อยู กั บพระองค
ผู ถู กลวง มื ดปราศจากความสว าง และ
ทั้ งผู ลวงเปนของพระองค
พระองคทรงทําใหเขาโซเซอย าง
17 พระองค ทรงนําที่ ปรึ กษาตั ว คนเมา"
ล อนจ อนไป และพระองค ทรง
โยบปกปองความซื่ อสัตย
กระทําผู พิพากษาใหเปนคนโง
ของตนเอง
18 พระองค ทรงแก พั นธนาการ
"ดูเถิด ตาของขาไดเห็น
ของกษัตริ ย และทรงผู กมัดเอว
สิ่ งทั้ งหมดนี้ แลว หูของ
ของกษั ตริ ยเหล านั้ นด วยผ าคาด ขาไดยินและเขาใจเรื่ องนี้ แลว
เอว
2อะไรที่ ท านทั้ งหลายรู ข าก็ รู
19 พระองค ท รงนํ า เจ า ชายตั ว ดวย ขาไมดอยกวาทาน
ล อนจ อนไป และทรงคว่ํ า ผู มี 3แต ข าใคร จะทู ลต อองค ผู ทรง
กําลังเสีย
มหิ ทธิ ฤทธิ์ และปรารถนาจะสู
20 พระองค ทรงเอาคํ า พู ดไป คดีของขากับพระเจา
เสี ยจากผู ที่ เขาวางใจ และทรง 4ส วนท าน ท านฉาบเสี ยด วย
นําการพิ นิ จพิ จารณาไปเสี ยจาก การมุสา ทานทั้ งปวงเปนแพทย
พวกผู มีอายุ
ที่ ใชไมได
21 พระองค ทรงเทความเหยี ยด 5โอ ท านน าจะนิ่ งเสี ย และ
หยามบนเจานาย และทรงกระ- ความนิ่ งนั้ นจะเป น สติ ป ญ ญา
ทําใหผู ที่ แข็งแรงออนกําลัง
ของทาน
22 พระองค ทรงเป ด สิ่ งที่ ลึ ก 6บั ดนี้ ขอฟ งการหาเหตุ ผลของ
ออกมาจากความมืด และทรงนํา ข า และขอฟ งคําวิงวอนแห งริ ม
เงามัจจุราชมาสู ความสวาง
ฝปากของขา
23 พระองค ท รงกระทํ า ประชา 7ท านทั้ งหลายจะพูดชั่ วรายเพื่ อ
ชาติ ให ใหญ โต และทรงทําลาย พระเจ าหรื อ และพู ดลวงเพื่ อ
เสี ย พระองค ทรงขยายบรรดา พระองคหรือ
ประชาชาติ และทรงนําเขาทั้ ง 8 ท า นทั้ งหลายจะแสดงความ

13

(15) โยบ 12:10 (16) โยบ 12:13 (17) 2 ซมอ 15:31 (18) 2 พศด 33:11-14
(19) ยชว 10:24 (20) สภษ 10:21 (21) อพย 8:2 (22) โยบ 11:6 (23) อพย 1:7
(24) โยบ 12:20 (25) โยบ 5:14 (1) โยบ 5:9-16 (2) โยบ 12:3 (3) โยบ 13:22
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หนา 1097
โยบ 13
ลํ า เอี ยงเข าข างพระองค หรื อ ขาอยู ในหูของทาน
ทานจะวาความฝายพระเจาหรือ
18 ดู เถิ ด ข าเตรี ยมคดี ของข า
9 เมื่ อพระองค ท รงค น ท า นพบ แลว ขาทราบวา จะปรากฏวาขา
จะดี แก ท านไหม หรื อท านจะ บริสุทธิ์
เยาะเย ยพระองค ได อย างผู หนึ่ ง 19 ใครนะจะสู คดีกั บขา เพราะ
ผู ใดเยาะเยยมนุษยหรือ
บัดนี้ ถาขานิ่ งเสีย ขาก็จะตาย
10 พระองค จะทรงตํ า หนิ ท า น 20 `ขอทรงประสาทสองสิ่ งแก
ทั้ งหลายแน ถาทานแสดงความ ข าพระองค และข าพระองค จะ
ลําเอียงอยางลับๆ
ไม ซ อ นตั วจากพระพั ก ตร พระ
11 ความโอ อ า ตระการของพระ องค
องค จะไม กระทํ า ให ท า นคร า ม 21 ขอทรงหดพระหั ตถ ใ ห ไ กล
กลั ว และความครั่ นคร ามต อ จากข าพระองค และขออย าให
พระองคจะไมตกเหนือทานหรือ ความครั่ น คร ามพระองค ทํา ให
12 ความระลึ ก ถึ งทั้ งหลายของ ขาพระองคครามกลัว
ทานเปนเหมือนอยางขี้ เถา ร าง 22 ขอพระองค ทรงเรี ยกเถิ ด
กายของทานเปนแตกายดิน
แลวขาพระองคจะทูลตอบ หรือ
13 ขอนิ่ งเถอะ และข าจะพู ด ขอให ข าพระองค ทู ล และขอ
และอะไรจะเกิ ดแก ข า ก็ ขอให พระองคทรงตอบแกขาพระองค
เกิดเถิด
23 บรรดาความชั่ วช าและความ
14 ทําไมน ะหรื อ ข าจะงั บเนื้ อ บาปผิ ดของข าพระองค มี เท าใด
ของขาไว และเสี่ ยงชีวิตของขา
ขอทรงโปรดใหขาพระองคทราบ
15 ถึ งแม พระองค ทรงประหาร ถึ ง การละเมิ ด และบาปของข า
ข าเสี ย ข าก็ จะยั งวางใจในพระ พระองค
องค แต ข าจะยั งยื นยั นทางทั้ ง 24 ทํา ไมพระองค ทรงเมิ น พระ
หลายของข า จําเพาะพระพั ก ตร พั กตร เสี ย และทรงนั บว าข า
พระองค
พระองคเปนศัตรูของพระองค
16 พระองค จะทรงเป นความ 25 พระองค จะทรงใหใบไม ที่ ถูก
รอดของข าด วย เพราะคนหน า ลมพั ดหั กเสี ยหรื อ และจะทรง
ซื่ อใจคดจะไม ได เข ามาตอเบื้ อง ไลติดตามฟางแหงหรือ
พระพักตรพระองค
26 เพราะพระองค ทรงจารึ กสิ่ ง
17 ขอฟ งถ อยคํ า ของข า อย า ง ขมขื่ นตอสู ขาพระองค และทรง
ระมัดระวัง และให คํากลาวของ กระทํ า ให ข าพระองค รั บโทษ
(9) โยบ 34:36 (10) โยบ 42:7 (11) สดด 119:120 (12) โยบ 18:17 (13) โยบ 13:5
(14) โยบ 18:4 (15) โยบ 13:18 (16) อพย 15:2 (17) โยบ 13:6 (18) โยบ 16:21
(19) โยบ 19:5 (20) โยบ 9:34-35 (21) โยบ 10:20 (22) โยบ 9:32 (23) โยบ 22:5
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โยบ 13, 14
หนา 1098
ความชั่ วช าที่ ขาพระองค กระทํา พระเจ าข า เพื่ อให เขาชื่ นบาน
เมื่ อยังรุ นๆอยู
ดวยวันของเขาอยางลูกจาง
27 พระองค ทรงเอาเท า ของข า 7เพราะสํา หรั บต น ไม ก็ มี ความ
พระองคใสขื่อไว และทรงเฝาดู หวั ง ถ ามั นถู กตั ดลง มั นก็ จะ
ทางทั้ งสิ้ นของขาพระองค พระ แตกหนออีก และหนอออนของ
องคทรงจารึ กเครื่ องหมายไว บน มันจะไมหยุดยั้ ง
ฝาเทาของขาพระองค
8ถึ งรากของมั น จะแก อยู ในดิ น
28 มนุษย ก็ ทรุ ดโทรมไปเหมื อน และตอของมั น จะตายอยู ในผง
ของเนา เหมือนเครื่ องแตงกาย คลีดิน
ที่ ตัวมอดกิน'"
9แต พอได กลิ่ นไอของน้ํา มั น
โยบตอบ
จะงอกและแตกกิ่ งออกเหมื อน
ตนไมออน
สหายของตน
"`มนุ ษย ที่ เกิ ดมาโดย 10 แต มนุ ษย ตาย และล มพั งผู หญิ ง ก็ อยู แต น อยวั น พาบ เออ มนุษย สิ้ นลมหายใจ
และเขาอยู ที่ ไหนเลา
และเต็มไปดวยความยุ งยากใจ
2 เขาออกมาเหมื อนดอกไม 11 น้ําขาดจากทะเลไป และแม
แล วก็ ถู กตั ดให ล มลง เขาลี้ ไป น้ําก็เหือดและแหงไปฉันใด
12 ฉั นนั้ นแหละ มนุ ษย ก็ นอน
อยางเงา และไมอยู ตอไปอีก
3และพระองค ทรงลื มพระเนตร ลงและไม ลุ กขึ้ นอี ก จนท องฟ า
มองคนอยางนี้ หรือ และทรงนํา ไม มี อี ก เขาก็ ไม ตื่ นขึ้ น และ
ข าพระองค ม าในการพิ พากษา ปลุกเขาก็ไมได
13 โอ หากพระองค ทรงซ อน
ของพระองคหรือ
4 ใครจะเอาสิ่ งสะอาดออกมา ข า พระองค ไว ในแดนคนตายก็
จากสิ่ งไมสะอาดได ไมมีใครสัก จะดี ใคร จะให พระองค ทรงปก
ป ดข า พระองค ไ ว จนพระพิ โรธ
คน
5 วั น เวลาของเขาถู กกํ า หนดไว พระองค พ นไป ใคร จะให พระ
เสี ยแล ว และจํานวนเดื อนของ องค ทรงกํา หนดเวลาให ข าพระ
เขาก็ อยู กั บพระองค พระองค องค และทรงระลึ กถึ งข าพระ
ทรงกํา หนดขอบเขตของเขาไม องค
14 ถ ามนุ ษย ตายแล ว เขาจะมี
ใหเขาผานไปได
6ฉะนั้ น ขอทรงหั นพระพั กตร ชีวิตอีกหรือ ขาพระองคจะคอย
ไปจากเขา และทรงเลิ กเถิ ด อยู ตลอดวั น ประจํ า การของข า

14

(27) โยบ 33:11 (28) โยบ 30:17 (1) โยบ 15:14 (2) สดด 90:5 (3) โยบ 7:17-18
(4) โยบ 15:14 (5) โยบ 14:14 (6) โยบ 7:16 (7) โยบ 14:14 (8) อสย 26:19
(9) อสค 17:3 (10) โยบ 3:11 (11) โยบ 6:15 (12) โยบ 10:21 (13) โยบ 3:17-19
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หนา 1099
โยบ 14, 15
พระองค จนกวาการปลดปลอย
เอลีฟสวา
ของขาพระองคจะมาถึง
เขามีความรู มากกวาโยบ
15 พระองค จะทรงเรี ยก และ
แล วเอลี ฟ ส ชาวเทมาน
ข าพระองค จะทู ลตอบพระองค
ตอบวา
พระองค จะทรงอาลั ยอาวรณ 2"ควรที่ คนมีปญญาจะตอบดวย
พระหัตถกิจของพระองค
ความรู ลมๆแล งๆหรื อ และ
16 แต พระองค ท รงนั บก าวของ บรรจุลมตะวันออกใหเต็มทอง
ข าพระองค พระองค มิ ได ทรง 3ควรที่ เขาจะโต แย งกั นในการ
จองจับผิดขาพระองคหรือ
พู ดอั นไร ประโยชน หรื อด วย
17 การละเมิ ด ของข า พระองค ถอยคําซึ่ งไมไดผลหรือ
นั้ นทรงใส ไ ว ใ นถุ ง ที่ ผนึ ก ตรา 4แตท านกําลังขจัดความยําเกรง
และพระองค ทรงมั ดความชั่ วช า เสี ย และขั ดขวางการอธิ ษฐาน
ของขาพระองคไว
ตอพระพักตรพระเจา
18 แต ภู เขาก็ ท ลายลงและผุ พั ง 5เพราะปากของทานกลาวความ
ไป และกอนหินก็ถูกยายไปจาก ชั่ วช าของท าน และท านเลื อก
ที่ ของมัน
เอาลิ้ นของคนฉลาดแกมโกง
19 น้ําเซาะหิ นไปเสี ย พระองค 6 ปากของท านกล า วโทษท า น
ทรงพั ด พาสิ่ งต า งๆที่ งอกขึ้ น เอง ไมใชขาพเจา และริมฝปาก
จากผงคลี ดิ น แห ง แผ น ดิ นโลก ของทานปรักปรําทานเอง
ไป พระองค ทรงทําลายความ 7ท านเป น มนุ ษย คนแรกที่ เกิ ด
หวังของมนุษยเชนกัน
มาหรือ หรือทานคลอดมาก อน
20 พระองค ท รงชนะเขาเสมอ เนินเขาหรือ
และเขาก็ ล วงลั บไป พระองค 8 ท านได ฟ งความลึ กลั บของ
ทรงเปลี่ ยนสี ห น า ของเขาและ พระเจ าหรื อ และท านจํากั ดสติ
ทรงสงเขาไปเสีย
ปญญาไวเฉพาะตัวทานหรือ
21 บรรดาบุ ตรชายของเขาได รับ 9 ท า นทราบอะไรที่ พวกเราไม
เกียรติและเขาก็ไมทราบ เขาทั้ ง ทราบบ าง ท านเข าใจอะไรที่ ไม
หลายตกต่ํา ลง แต เขาหาหยั่ งรู กระจางแกเราเลา
ไม
10 ในพวกเรามี คนผมหงอก
22 เขารู สึ ก เพี ย งความเจ็ บ ใน และคนสู งอายุ แก ยิ่ งกว าบิ ดา
ร างกายของตน และจิ ตใจเขา ของทาน
คร่ําครวญ'"
11 ท านเห็ นคําเล าโลมของพระ

15

(15) โยบ 13:22 (16) โยบ 10:6 (17) โยบ 21:19 (18) สดด 102:25 (19) ปฐก 6:17
(20) ปญจ 8:8 (21) 1 ซมอ 4:20 (22) โยบ 19:20 (1) โยบ 2:11 (2) โยบ 11:2-3
(3) โยบ 13:4-5 (4) โยบ 4:5-6 (5) โยบ 9:22-24 (6) โยบ 9:20 (7) โยบ 15:10
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โยบ 15
หนา 1100
เจ าเป นของเล็ กน อยไปหรื อ มี ซอนไวจากผู บีบบังคับ
เรื่ องลึ กลั บอะไรบ างอยู กั บท าน 21 เสี ยงที่ น าคร ามกลั วอยู ในหู
หรือ
ของเขา ผู ทําลายจะมาเหนือเขา
12 เหตุ ไฉนท านจึ งปล อยตั วไป ในยามมั่ งคั่ ง
ตามใจ ท านกระพริ บตาเพราะ 22 เขาไม เชื่ อว าเขาจะกลั บออก
เหตุอะไรเลา
มาจากความมืด เขาจะตองตาย
13 คื อที่ ท านหั นจิ ตใจของท าน ดวยดาบ
ต อสู พระเจ า และให ถ อยคํา 23 เขาพเนจรไปเพื่ อหาอาหาร
อยางนี้ ออกจากปากของทาน
กล าวว า `อยู ที่ ไหนนะ' เขา
14 มนุษยเปนอะไรเลา เขาจึงจะ ทราบอยู ว าวั น แห งความมื ดอยู
สะอาดได หรือเขาผู เกิ ดมาโดย แคเอื้ อมมือ
ผู หญิ งเป นอะไร เขาจึ งชอบ 24 ความทุ กข ใจและความแสน
ธรรมได
ระทมจะทําใหเขาครามกลัว มัน
15 ดู เถิ ด พระเจ ามิ ได ทรงวาง จะชนะเขา เหมือนอยางกษัตริย
ใจในวิ สุ ทธิ ชนของพระองค ใช เตรียมพรอมแลวสําหรับการศึก
แล ว ในสายพระเนตรพระองค 25 เพราะเขาได เ หยี ยดมื อ ของ
ฟาสวรรคก็ไมสะอาด
เขาออกสู พระเจา และเพิ่ มกํา16 แล วมนุ ษย ผู ดื่ ม ความชั่ วช า ลั งเพื่ อต อสู อ งค ผู ท รงมหิ ทธิ เหมื อนดื่ มน้ํา ก็ น าสะอิ ดสะ- ฤทธิ์
เอี ยนและโสโครกยิ่ งกว านั้ นสั ก 26 เขาวิ่ งเข า ใส พระองค อ ย า ง
เทาใด
ดื้ อดึงพรอมกับดั้ งปุ มหนา
17 ฟ งข าซิ ข าจะแสดงแก ท าน 27 เพราะว าเขาได คลุ มหน าของ
สิ่ งใดที่ ขาไดเห็น ขาจะกลาว
เขาด วยความอ วนของเขาแล ว
18 สิ่ ง ที่ คนมี ป ญญาได บอกกั น และรวบรวมไขมันมาไวที่ บั้นเอว
มาตั้ งแตบรรพบุรุษของเขา และ ของเขา
มิไดปดบังไว
28 และไดอาศั ยอยู ในหัวเมืองที่
19 ผู ที่ ได รั บพระราชทานแผ น รกร าง ในเรื อนซึ่ งไม มี ผู อาศั ย
ดิ นแต พวกเดี ยว และไม มี คน ซึ่ งพร อมที่ จะกลายเป นกองซาก
ต างด าวผ านไปท ามกลางเขาทั้ ง ปรักหักพัง
หลาย
29 เขาจะไม มั่ งมี และทรั พย
20 คนชั่ วทนทุ กข ทรมานตลอด สมบัติของเขาจะไมทนทาน และ
อายุ ของเขา ตลอดป ทั้ งปวงได ข าวของของเขาจะไม เพิ่ มพู นใน
(12) ปญจ 11:9 (13) โยบ 15:25-27 (14) โยบ 9:2 (15) โยบ 4:18 (16) โยบ 4:19
(17) โยบ 5:27 (18) โยบ 15:10 (19) ปฐก 10:25 (20) รม 8:22 (21) โยบ 18:11
(22) โยบ 6:11 (23) โยบ 30:3 (24) โยบ 6:2 (25) ลนต 26:23 (26) 2 พศด 28:22
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หนา 1101
โยบ 15, 16
แผนดิน
3คําลมๆแล งๆจะจบสิ้ นเมื่ อไร
30 เขาจะหนีจากความมื ดไมพน หนอ ทานเปนอะไรไป ทานจึง
เปลวเพลิ งจะทําให หน อของเขา ตอบอยางนี้
แห งไป และโดยลมพระโอษฐ 4ข าก็ พู ดอย างท านทั้ งหลายได
เขาจะตองจากไปเสีย
เหมื อนกั น ถ าชี วิตท านมาแทน
31 อย าให เขาวางใจในความ ที่ ชี วิ ตของข า ข าก็ สามารถสรร
อนิ จจั งลวงตั วเขาเอง เพราะ หาถ อ ยคํ า มากมายก ายกองมา
ความอนิจจังจะเปนสิ่ งตอบแทน ต อสู ท านทั้ งหลายได และสั่ น
เขา
ศีรษะของขาใสทาน
32 จะชําระให เขาเต็ มก อนเวลา 5 ข า จะหนุ น กํ า ลั ง ของท า นทั้ ง
ของเขา และกิ่ งก านของเขาจะ หลายด วยปากของข าก็ ได และ
ไมเขียว
การเคลื่ อนไหวแห งริ มฝ ปาก
33 เขาจะเป นประดุ จเถาองุ นที่ ของข า จะระงั บ ความเจ็ บ ปวด
เขย าลู กองุ นดิ บของมั น และ ของทานก็ไดดวย
เป นดั งต นมะกอกเทศที่ สลั ดทิ้ ง 6ถาขาพูด ความเจ็บปวดของขา
ดอกบานของมัน
ก็ ไม ระงั บ และถ าข านิ่ งไว จะ
34 เพราะว า ที่ ชุ มนุ มของพวก บรรเทาไปสักเทาใด
หน า ซื่ อใจคดนั้ นจะรกร า งไป 7แตนี่ แหละ เดี๋ ยวนี้ พระเจาทรง
และไฟจะเผาผลาญเต็ น ท แห ง ให ข าอ อนเปลี้ ย พระองค ทรง
สินบนเสีย
กระทําให พรรคพวกทั้ ง สิ้ น ของ
35 เขาทั้ งหลายตั้ งครรภ ค วาม ขาเลิกรางไป
ชั่ ว และคลอดความรายออกมา 8 และพระองค ไ ด ใ ห ข า เต็ ม ไป
และท อ งของเขาทั้ งหลายตระ- ด วยรอยย นซึ่ งสภาพนี้ เป น
เตรียมการลอลวง"
พยานปรักปรําขา และความผาย
โยบบนเรื่ อง
ผอมของข า ลุ ก ขึ้ นปรั ก ปรํ า ข า
มันเปนพยานใสหนาขา
พระราชกิจ
9 พระองค ท รงฉี ก ข า ด วยพระ
ของพระเจา
พิ โรธของพระองค และทรง
เกลี ยดชั งข า พระองค ทรงขบ
แลวโยบตอบวา
2"ข าเคยได ยิ น เรื่ องอย า งนี้ มา เขี้ ยวเคี้ ยวฟนใสขา ปรปกษของ
มากแล ว ท านทุ กคนเป นผู เล า ขาถลึงตาสู ขา
10 มี คนอ าปากใส ข า เขาตบ
โลมที่ กวนใจ

16

(30) โยบ 15:22 (31) โยบ 12:16 (32) โยบ 22:16 (33) อสย 33:9 (34) โยบ 8:13
(35) สดด 7:14 (2) โยบ 6:6 (3) โยบ 6:26 (4) โยบ 6:2-5 (5) โยบ 4:3-4
(6) โยบ 10:1 (7) โยบ 3:17 (8) โยบ 10:17 (9) โยบ 10:16-17 (10) สดด 22:13
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โยบ 16, 17
หนา 1102
แก มประจานข า เขาสุ มหั วกั น 20 เพื่ อนของขาดูหมิ่ นขา แตตา
ปรักปรําขา
ของขาเทน้ําตาออกถวายพระเจา
11 พระเจ าทรงมอบข าให แก คน 21 โอ ขอให ผู หนึ่ งผู ใดอ อน
อธรรม และทรงเหวี่ ยงข าไว ใน วอนเพื่ อมนุษยตอพระเจา อยาง
มือของคนชั่ วราย
ที่ มนุษยออนวอนเพื่ อเพื่ อนบาน
12 ข าอยู สบาย และพระองค ของเขา
ทรงหักขาสะบั้ น เออ พระองค 22 เพราะวาต อไปอีกไมกี่ ป ข า
ทรงฉวยคอข า และฟาดข าลง จะไปตามทางที่ ขาจะไมกลับ"
เปนชิ้ นๆ พระองค ทรงตั้ งขาให
โยบออนวอน
เปนเปาของพระองค
ตอพระเจา
13 นั ก ธนู ของพระองค ล อ มข า
"ลมหายใจของข าได
พระองค ท รงทะลวงเป ด ไตของ
แตกดั บ วันเวลาของขา
ขาและไมเพลามือเลย พระองค ก็ จบลง หลุ มฝ งศพพร อมสําทรงเทน้ําดีของขาลงบนดิน
หรับขาแลว
14 พระองค ท รงพั ง เข าไปเป น 2แน ละ คนมั กเยาะเย ยก็ อยู
ช องๆ พระองคทรงวิ่ งเขาใสขา รอบข านี่ เอง และตาของข าก็
อยางมนุษยยักษ
จองอยู ที่ การยั่ วเยาของเขา
15 ข า เย็ บผ า กระสอบติ ด หนั ง 3 `โปรดทรงวางประกั น ไว สํ า ของขา และทําใหเขาสัตวของขา หรั บข าพระองค กั บพระองค
สกปรกดวยผงคลีดิน
ใครอยู ที่ นั่ นที่ จะให ประกั นสํา16 หน า ของข า แดงด วยการร่ํ า หรับขาพระองคได
ไห เงามัจจุราชอยู ที่ หนังตาของ 4เพราะพระองค ทรงป ดใจของ
ขา
เขาทั้ งหลายไว จากความเข าใจ
17 แมวาในมื อของข าไม มีความ ฉะนั้ นพระองค จะไม ทรงยกย อง
อยุ ติ ธรรมเลย และคําอธิ ษฐาน เขา'
ของขาก็บริสุทธิ์
5 ผู ที่ กล า วคํ า ประจบประแจง
18 โอ แผนดินโลกเอย อยาปด แกเพื่ อนของเขา นัยนตาของลูก
บังโลหิตของขานะ อย าใหเสียง หลานของเขาจะมัวมืดไป
รองของขามีที่ หยุดพัก
6พระองค ทรงกระทําให ข าเป น
19 ดู เถิด เดี๋ ยวนี้ เองพยานของ คํ า ครหาของชนชาติ ทั้ งหลาย
ขาก็อยู บนสวรรค และพระองค แต ก อ นนั้ นข าเป น เหมื อ นรํ า ผู รับรองขาก็อยู ในที่ สูง
มะนา

17

(11) 1 ซมอ 24:18 (12) โยบ 1:2 (13) โยบ 6:4 (14) พคค 3:3 (15) 1 พกษ 21:27
(16) สดด 6:6-7 (17) โยบ 11:14 (18) ยรม 22:29 (19) 1 ซมอ 12:5 (20) โยบ 16:4
(21) โยบ 9:34-35 (22) โยบ 14:5 (1) โยบ 19:17 (2) โยบ 12:4 (3) โยบ 9:33

18_job.pub
page 23

Friday, December 09, 2005 12:53

หนา 1103
โยบ 17, 18
7นั ยนตาของขาไดมืดมัวไปด วย
บิลดัดกลาวถึง
ความโศกสลด และอวัยวะทั้ งสิ้ น
ความทุกขของคนชั่ ว
ของขาก็เหมือนกับเงา
แล วบิ ลดั ดคนชู อาห
8 คนเที่ ยงธรรมก็ จ ะตกตะลึ ง
ตอบวา
ด วยเรื่ องนี้ และคนไร ผิ ดก็ จะ 2"ท านจะค นหาถ อยคํานานเท า
เร า ตั ว ขึ้ นปรั ก ปรํ า คนหน า ซื่ อ ใด จงใคร ครวญแล วภายหลั ง
ใจคด
พวกเราจะพูด
9 คนชอบธรรมยั งจะยึ ดมั่ นอยู 3ทําไมเราจึ งถู กนั บให เป นสั ตว
กับทางของเขา และผู ที่ มีมือ และถื อว าเลวทรามในสายตา
สะอาดก็จะแข็งแรงยิ่ งขึ้ นๆ
ของทาน
10 แต พวกท าน ท านทุ กคนมา 4 ท านผู ฉี กตั วของท านด วย
อี กซี ข าจะไม พบคนที่ มี ปญญา ความโกรธของท าน จะให แผ น
สักคนในพวกทาน
ดิ นโลกถู กทอดทิ้ งเพราะเห็ นแก
11 วั นของข าก็ผ านพนไป แผน ทานหรือ หรือจะใหกอนหินโยก
งานของข าก็ แตกหั ก คื อความ ยายจากที่ ของมัน
คิดในใจของขานั้ น
5เออ ความสว างแห งคนชั่ วจะ
12 เขาเหล า นั้ นทํ า กลางคื นให ถู กดั บเสี ย และเปลวไฟของเขา
เปนกลางวัน ความสวางนั้ นก็สั้ น จะไมสองแสงอีก
เพราะเหตุความมืด
6ความสว างในเต็ นท ของเขาจะ
13 ถาขารอคอย แดนคนตายจะ มื ด และตะเกี ยงของเขาจะดั บ
เปนบานของขา ขาไดกางที่ นอน พรอมกับเขา
ออกในความมืด
7ก าวอั นแข็งแรงของเขาก็ จะสั้ น
14 ข าได พู ดกั บความเป อยเน า เข า และความคิ ดอ านของเขา
วา `เจาเปนพอของขา' และพูด เองก็จะคว่ําเขาลง
กับหนอนวา `เจาเปนแมของขา 8 เพราะเขาถู กเหวี่ ยงเข าไปใน
และเปนพี่ สาวของขา'
ขายดวยเทาของเขาเอง และเขา
15 แล วบั ด นี้ ความหวั ง ของข า เดินอยู บนหลุมพราง
อยู ที่ ไหนเลา สวนความหวังของ 9กั บอั นหนึ่ งจะฉวยส นเท าของ
ขานั้ นใครจะเห็นได
เขาไว ผู ปลนจะมีชัยตอเขา
16 ความหวั งนั้ นจะลงไปที่ ดาล 10 มีบวงซอนอยู ในดินไวดั กเขา
ประตู แดนคนตาย เราจะลงไป มีกับอยู ในทางไวดักเขา
ดวยกันในผงคลีดิน"
11 สิ่ งน าหวาดเสี ยวจะทําให เขา

18

(8) สดด 73:12 (9) สดด 84:7 (10) โยบ 6:29 (11) โยบ 7:6 (12) โยบ 7:3-4
(13) โยบ 14:14 (14) โยบ 21:32-33 (15) โยบ 4:6 (16) โยบ 18:13 (1) โยบ 2:11
(2) โยบ 8:2 (3) โยบ 12:7-8 (4) โยบ 5:2 (5) โยบ 20:5 (6) โยบ 21:17; สดด 18:28
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โยบ 18, 19
หนา 1104
ตกใจอยู รอบดาน และไลติดสน ผู ที่ มากอนก็หวาดกลัวดวย
เทาของเขาอยู
21 แน ละ ที่ อยู ของคนชั่ วเป น
12 กํ า ลั ง ของเขาก็ จ ะกร อ นไป อย างนี้ แหละ และที่ อยู ของคน
เพราะความหิ ว และภั ยพิ บั ติ ก็ ซึ่ งไม รู จั กพระเจ าก็ เป นอย างนี้
จะคอยพรอมอยู ที่ ขางเขา
แหละ"
13 มั นจะกิ นความแข็ งแกร ง
โยบมั่ นคงใน
แห งผิ วหนั งของเขาเสี ย แม แต
ความเชื่ อของทาน
บุ ต รหั วป แห ง ความตายจะกิ น
ความแข็งแกรงของเขาเสีย
แลวโยบตอบวา
14 ความไว วางใจของเขาจะถู ก 2"ท านทั้ งหลายจะทรมานจิ ตใจ
ถอนออกจากเต็ นท ของเขา จะ ช านานสั กเท าใด ทั้ งทุ บข าเป น
ถู ก นํ า มายั ง กษั ต ริ ย แห ง ความ ชิ้ นๆดวยถอยคํา
นาหวาดเสียว
3 ท านทั้ งหลายพู ด สบประมาท
15 สิ่ งที่ ไมใชของเขาจะอาศัยอยู ข าสิ บหนแล ว และที่ ทําตั วเป น
ในเต็ นท ของเขา จะมี กํามะถั น คนแปลกหน าตอข านั้ นทานก็ ไม
เกลื่ อนกลาดอยู เหนื อที่ อยู ของ อายเลย
เขา
4ถ าแม ว า ข าหลงทําผิ ดจริ ง
16 รากของเขาจะแห งไปข างใต ความผิดของขาก็อยู กับขา
นั้ น และกิ่ งของเขาที่ อยู ขางบน 5ถาทานทั้ งหลายจะผยองเพราะ
จะถูกตัดทิ้ ง
ขาจริ ง และใชความต่ําต อยของ
17 การระลึ ก ถึ งเขาจะพิ นาศไป ขาปรักปรําขา
จากโลก และเขาจะไมมีชื่ ออยู ใน 6จงทราบเถิดวาพระเจาทรงคว่ํา
ถนน
ขาลงแลว และไดทรงเอาตาขาย
18 เขาจะถู ก ผลั ก ไสจากความ ของพระองคลอมขาไว
สว างเข าสู ความมื ด และจะถู ก 7ดู เถิ ด ข าร องออกมาเพราะ
ไลออกไปจากแผนดินโลก
เหตุความทารุณ แตไมมีใครฟง
19 เขาจะไม มี ลู กหรื อหลาน ข าร องให ช วย แต ไม มี ความ
ทามกลางประชาชนของเขา และ ยุติธรรมที่ ไหน
จะไม มี ใครเหลื ออยู ในที่ ซึ่ งเขา 8พระองคทรงก อกําแพงกั้ นทาง
เคยอาศัยอยู
ข าไว ข าจึ งข ามไปไม ได และ
20 ผู ที่ มาภายหลั ง เขาก็ จ ะตก พระองคทรงใหทางของขามืดไป
ตะลึงดวยวันของเขา เหมือนกับ 9พระองค ทรงปลดสง าราศี ของ

19

(12) โยบ 15:23 (13) โยบ 17:16 (14) โยบ 8:14 (15) โยบ 18:12 (16) โยบ 29:19
(17) โยบ 13:12 (18) โยบ 3:20 (19) โยบ 1:19 (20) พบญ 29:23 (21) โยบ 18:14
(2) โยบ 8:2 (3) ปฐก 31:7 (4) โยบ 11:3 (5) สดด 35:26 (6) โยบ 7:20; 16:11
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หนา 1105
โยบ 19
ข าไปจากข าเสี ย และทรงถอด 19 สหายสนิ ททั้ งสิ้ นของข ารั งมงกุฎจากศีรษะของขา
เกียจขา และคนเหลานั้ นที่ ขารัก
10 พระองค ทรงพั งข าลงเสี ยทุ ก เขาหันหลังใหขา
ด านและข าก็ สิ้ นไป พระองค 20 กระดู ก ของข า เกาะติ ด หนั ง
ทรงทึ้ งความหวั งของข าขึ้ น และติ ดเนื้ อของข า และข ารอด
เหมือนถอนตนไม
ไดอยางหวุดหวิด
11 พระพิ โรธของพระองค พลุ ง 21 โอ ขาแตทาน สหายของขา
ขึ้ นใส ขา และทรงนั บข าว าเป น สงสารข าเถิ ด สงสารข าเถิ ด
ปรปกษของพระองค
เพราะพระหั ต ถ ของพระเจ า ได
12 กองทหารของพระองค เ ข า แตะตองขา
มาพรอมกัน เขาทั้ งหลายกอเชิง 22 ทําไมท านทั้ งหลายจึ งข มเหง
เทิ นต อสู ข า และตั้ งค ายล อม ข าอย างกั บเป นพระเจ า ทําไม
เต็นทของขา
ทานไมพอใจกับเนื้ อของขา
13 พระองค ทรงใหพี่นองของขา 23 โอ ขาอยากใหถอยคําของขา
ห างไกลจากข า ผู ที่ คุ นเคยของ ไดถูกบันทึกไว โอ ขาอยากให
ขาก็หันไปจากขาเสีย
จารึกไวในหนังสือ
14 ญาติ ของข าละข าเสี ย และ 24 ข า อยากให สลั กไว ในศิ ล า
เพื่ อ นสนิ ท ของข าได ลื ม ข าเสี ย เป นนิตย ดวยปากกาเหล็กและ
แลว
ตะกั่ ว
15 คนทั้ งหลายที่ อาศั ย อยู ใน 25 แตสวนขา ขาทราบวา พระ
บ านของข า และสาวใช ของข า ผู ไถของขาทรงพระชนมอยู และ
นั บข าเป นคนต างด าว ข ากลาย ในที่ สุ ด พระองค จะทรงประทั บ
เปนคนตางดาวในสายตาของเขา ยืนบนแผนดินโลก
16 ข าเรี ยกคนใช ของข า แต เขา 26 และหลั ง จากตั วหนอนแห ง
ไม ตอบข า ข าต องวิ งวอนเขา ผิวหนังทําลายรางกายนี้ แลว ใน
ดวยปากของขา
เนื้ อหนั งของข า ข าจะเห็ นพระ
17 ลมหายใจข าเป นที่ ขยะแขยง เจา
แก ภรรยาของข า ถึ งแม ข าได 27 ผู ซึ่ งข าจะได เห็ นเอง และ
อ อ นวอนเพื่ อ ลู กๆที่ บั งเกิ ด แก นั ยน ตาของข าจะได เห็ น ไม ใช
ขาเอง
คนอื่ น แม ว าจิ ตใจในตั วข าก็
18 แม เด็ กๆดู หมิ่ นข า เมื่ อข า ออนระโหย
ลุกขึ้ นเขาก็วาขา
28 แตทานทั้ งหลายควรวา `ทํา(10) โยบ 1:13 (11) พบญ 32:22 (12) โยบ 16:11 (13) สดด 31:11
(15) โยบ 19:16 (16) โยบ 1:15 (17) โยบ 2:9 (18) โยบ 30:1 (19) สดด 41:9
(20) โยบ 30:30 (21) โยบ 6:14 (22) โยบ 10:16 (23) โยบ 31:35 (24) อพย 28:11
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โยบ 19, 20
หนา 1106
ไมพวกเราข มเหงท าน เมื่ อราก 9นัยนตาซึ่ งไดเห็นเขาจะไม เห็น
ของเรื่ องนั้ นพบอยู ในตัวเรา'
เขาอี ก หรื อที่ ของเขาจะไม เห็ น
29 จงกลัวดาบ เพราะพระพิโรธ เขาอีกเลย
นําโทษของดาบมา เพื่ อท านจะ 10 ลู ก หลานของเขาจะเสาะหา
ทราบวามีการพิพากษา"
เป นที่ โปรดปรานของคนยากจน
โศฟารคิดวาความบาป
และมื อของเขาจะคื นทรั พย สมบัติของเขา
ที่ โยบซอนอยู จะปรากฏ
แล วโศฟาร ชาวนาอา- 11 กระดู ก ของเขาเต็ ม ไปด วย
ความบาปของคนหนุ มซึ่ งจะ
เมหตอบวา
2"เพราะฉะนั้ นเพราะเหตุ ความ นอนลงกับเขาในผงคลีดิน
คิ ดของข าๆจึ งต องตอบด วย 12 แม วาความชั่ วจะหวานอยู ใน
ปากของเขา แมเขาซอนไวใตลิ้ น
ความเรงรอน
3ข าได ฟ งคําติ เตี ยนที่ สบประ- ของเขา
มาทแล ว เพราะเหตุ จิ ตใจข ารู 13 แม เขาไม อยากจะปล อยและ
ไม ละทิ้ ง แต อมไว ในปากของ
เรื่ องขาจึงตองตอบ
4ตั้ งแต ดึ กดําบรรพ มา ตั้ งแต เขา
มนุ ษย ถู กวางไว บนแผ นดิ นโลก 14 อาหารของเขายั ง เปลี่ ยนใน
ท องของเขา เหมื อนพิ ษของงู
ทานไมทราบหรือวา
เห
าในตัวเขา
5 เสี ย งไชโยของคนชั่ วนั้ นสั้ น
และความชื่ นบานของคนหน า 15 เขากลื น ทรั พย ส มบั ติ ล งไป
แต จะอาเจี ยนมั นออกมาอี ก
ซื่ อใจคดนั้ นเปนแตครู เดียว
6แม ความสู งของเขาเด นขึ้ นไป พระเจ าจะเหวี่ ยงมั นออกมาจาก
ถึ งฟาสวรรค และศีรษะของเขา ทองของเขา
16 เขาจะดู ดพิ ษของงู เห า ลิ้ น
ไปถึงหมู เมฆ
7 เขาจะพิ นาศเป นนิ ต ย อย า ง ของงูรายจะฆาเขา
อุจจาระของเขาเอง บรรดาคนที่ 17 เขาจะไม ได เห็ นแม น้ําลําธาร
เคยเห็ นเขาจะพู ดว า `เขาอยู ที่ หรื อน้ํ า เอ อล น คื อลําธารที่ มี
น้ําผึ้ งและนมขนไหลอยู
ไหน'
8เขาจะบิ น ไปเสี ยเหมื อนความ 18 เขาจะคืนผลงานของเขา และ
ฝน และจะไมมีใครพบอีก เขา จะไม กลื นกิ นเสี ย เขาได กําไร
จะถู กไล ไปเสี ย อย างนิ มิ ตใน เทาไหร เขาจะตองคืนใหเทานั้ น
และเขาจะไม ไดความชื่ นบานใน
กลางคืน

20

(29) โยบ 13:7 (1) โยบ 2:11 (2) โยบ 20:3 (3) โยบ 19:29 (4) โยบ 8:8-9
(5) โยบ 5:3 (6) ปฐก 11:4 (7) 1 พกษ 14:10 (8) สดด 73:20 (9) โยบ 20:7
(10) สภษ 28:3 (11) โยบ 13:26 (12) โยบ 15:16 (13) มธ 5:29 (14) 2 ซมอ 11:2
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หนา 1107
โยบ 20, 21
สิ่ งนั้ นเลย
28 ผลกํ า ไรแห ง ครั วเรื อ นของ
19 เพราะเขาได ขยี้ และทอดทิ้ ง เขาจะถูกนําไปเสีย ทรัพยสมบัติ
คนยากจน เขาได ชิ งบ านซึ่ งเขา ของเขาจะถู กกวาดไปในวั นแห ง
ไมไดสราง
พระพิโรธของพระเจา
20 แน นอนเขาจะไม รู สึ กสงบใจ 29 นี่ เป นส วนของคนชั่ วจาก
เขาจะเก็ บสิ่ งที่ เขาปรารถนาไม พระเจ า และเป นมรดกที่ พระ
ไดเลย
เจาทรงกําหนดใหเขา"
21 อาหารของเขาจะไม มี อ ะไร
โยบทุกขใจเรื่ อง
เหลื อ เหตุ ฉะนั้ นไม มี ใครเสาะ
ความเจริญของคนอธรรม
หาทรัพยสมบัติของเขา
22 ในขณะที่ เขาอิ่ มหนําสํา ราญ
แลวโยบตอบวา
เขาจะตกในสภาพขัดสน มือของ 2"ขอฟ งถอยคําของข าอย างระคนชั่ วทั้ งปวงจะมายังเขา
มั ดระวั ง และให คํานี้ ปลอบใจ
23 เมื่ อกําลั งจะเติ มท องของเขา ทาน
ให เต็ ม พระเจ าจะทรงส งความ 3 ขออดทนหน อ ยและข าจะพู ด
พิ โรธอั นดุ เดื อดมาถึ งเขา และ และเมื่ อขาพูดแลว ก็เยาะตอไป
หลั่ งลงมาบนเขาเมื่ อเขารั บ เถอะ
ประทานอาหารอยู
4ส วนข านี้ จะต อวามนุ ษย หรื อ
24 เขาจะลี้ จากอาวุ ธเหล็ ก คั น ถ า เป น เช น นั้ น ทําไมใจข าจึ ง ไม
ธนูเหล็กกลาจะแทงเขาทะลุ
ควรเปนทุกข
25 เขาดึ งมั นออก และมั นออก 5มองดูขาซี และจงตกตะลึงเถิด
มาจากร างกายของเขา เออ และท านจงเอามื อ ป ดปากของ
กระบี่ อั นวาววั บออกมาจากน้ํา ดี ทาน
ของเขา ความน าหวาดเสี ยวมา 6 เมื่ อข า ระลึ ก ถึ ง เรื่ องนี้ ข าก็
ยังเขา
ตระหนกตกใจ และความสั่ น
26 ความมื ดทั้ งปวงจะซ อนไว ใน สะทานก็จับเนื้ อของขา
ที่ ลึกลับของเขา ไฟที่ ไมตองเปา 7ทําไมคนชั่ วจึ งมี ชี วิตอยู เออ
จะกลืนเขาเสีย สิ่ งใดที่ เหลืออยู จนถึงแก และเจริญมี กําลังมาก
ในเต็นทของเขาจะถูกเผาผลาญ
ขึ้ น
27 ฟ าสวรรค จะสํ า แดงความ 8เชื้ อสายของเขาก็ ตั้ งมั่ นคงอยู
ชั่ วช าของเขา และแผ นดิ นโลก ในสายตาของเขา และลูกหลาน
จะลุกขึ้ นปรักปรําเขา
ของเขาก็อยู ตอหนาตอตาเขา

21

(19) โยบ 21:27 (20) ปญจ 5:13 (21) โยบ 18:19 (22) โยบ 15:29 (23) กดว 11:33
(24) 1 พกษ 20:30 (25) โยบ 16:13 (26) โยบ 18:5 (27) สดด 44:20
(29) โยบ 18:21 (2) โยบ 13:3 (3) โยบ 13:13 (4) โยบ 7:11-21 (5) โยบ 2:12
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โยบ 21
หนา 1108
9 เรื อ น ขอ ง เ ข า ทั้ งหลายก็ 18 เขาเป นเหมื อนฟางข าวหน า
ปลอดภั ย ปราศจากความกลั ว ลม และเปนเหมือนแกลบที่ พายุ
และไม เรี ยวของพระเจ าก็ ไม อยู พัดไป
บนเขา
19 พระเจ าทรงสะสมความชั่ วชา
10 วั วผู ของเขาเกิ ดพั นธุ ไม มี ของเขาไว ใ ห ลู ก หลานของเขา
ขาด วัวเมียของเขาตกลูก และ หรื อ พระองคทรงตอบแทนแก
ไมมีแทง
เขาเอง และเขาก็จะทราบ
11 เขาส งเด็ กๆออกไปอยู อย าง 20 นั ยน ตาของเขาจะเห็ นความ
ฝู งแพะแกะ และลู กหลานเล็ ก พินาศของเขา และเขาจะดื่ มพระ
ของเขาก็เตนรํา
พิโรธขององคผู ทรงมหิทธิฤทธิ์
12 เขาหยิ บเอารํามะนาและพิ ณ 21 เพราะเขามี ค วามพึ ง พอใจ
เขาคู และเปรมปรี ดิ์ ตามเสี ยง อะไรในเรื่ องวงศ วานที่ ตามเขา
ขลุ ย
มา เมื่ อจํานวนเดือนของเขาถูก
13 ตลอดวั นเวลาของเขา เขาก็ ตัดขาดกลางคันเสียแลว
เจริ ญ และเขาลงไปที่ แดนคน 22 มี ผู ใดจะสอนความรู ให แด
ตายในพริบตาเดียว
พระเจ าได หรื อ เมื่ อพระองค
14 เขาจึงทูลพระเจาวา `ขอจาก ทรงพิพากษาเทวชีพ
เราไปเสีย เพราะเราไมปรารถ- 23 คนหนึ่ งตายเมื่ อยั งแข็ งแรง
นาความรู ในทางของทาน
เต็มที่ สบายและปลอดภัยทั้ งสิ้ น
15 องค ผู ทรงมหิ ท ธิ ฤทธิ์ คื อ 24 ถั ง กายของเขาเต็ ม ด วยน้ํ า
อะไร ที่ เราจะต องปรนนิบัติเขา นม และกระดูกของเขาก็ชุ มดวย
ถ าเราอธิ ษฐานต อเขา เราจะได ไขกระดูก
ประโยชนอะไร'
25 อี กคนหนึ่ งตายด วยใจขมขื่ น
16 ดู เถิ ด ความจําเริ ญของเขา ไมเคยไดชิมของดี
ทั้ งหลายไม อยู ในกํามื อของเขา 26 เขาทั้ ง สองนอนลงในผงคลี
คําปรึ กษาของคนชั่ วอยู ห างไกล ดิ นเหมื อนกั น และตั วหนอนก็
จากขา
คลุมเขาทั้ งสองไว
17 ตะเกี ยงของคนชั่ วดั บบ อ ย 27 ดูเถิด ขารู ความคิดของทาน
เท าใด ความยากลําบากมา และอุบายของทานที่ จะทําผิดตอ
เหนื อเขาบ อยเท าใด พระเจ า ขา
ทรงแจกจ ายความเศร าโศกด วย 28 เพราะท านว า `วั งของเจ า
พระพิโรธของพระองค
นายอยู ที่ ไหน เต็ นท ซึ่ งคนชั่ ว
(9) โยบ 15:21 (10) อพย 23:26 (11) สดด 107:41 (12) ปฐก 4:21 (13) โยบ 36:11
(14) โยบ 22:17 (15) อพย 5:2 (16) โยบ 1:21 (17) โยบ 18:5-6 (18) โยบ 13:25
(19) โยบ 22:24 (20) โยบ 27:19 (21) โยบ 14:21 (22) โยบ 40:2 (23) โยบ 20:22
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หนา 1109
โยบ 21, 22
อาศัยนั้ นอยู ที่ ไหน'
ประโยชนอะไรแกพระองค
29 ท า นมิ ไ ด ถ ามนั ก ท อ งเที่ ยว 4 พระองค จ ะทรงติ เ ตี ย นท า น
และท านไมไดรั บสั กขี พยานของ เพราะยําเกรงหรื อ พระองค จะ
เขาหรือ
ทรงสู ความกับทานหรือ
30 ว าคนชั่ วได สงวนไว จนถึ งวั น 5ความชั่ วของท านใหญ โตมิ ใช
แห งภั ยพิ บั ติ และเขาจะถู กนํา หรือ ความชั่ วชาของทานไมมีที่
ไปยังวันแหงพระพิโรธ
สิ้ นสุดมิใชหรือ
31 ใครแจ ง วิ ธี ก ารของเขาต อ 6 เพราะท านยึ ด ของประกั น ไป
หนาเขา และผู ใดสนองเขาในสิ่ ง จากพี่ นองเปลาๆ และริบเสื้ อผา
ที่ เขาไดกระทํา
ของคนที่ เปลือยกาย
32 แม ก ระนั้ น เขาจะถู ก หามไป 7 ท า นมิ ได ใ ห น้ํ า แก ค นอิ ดโรย
ยั งหลุ มศพ และจะยั งอยู ใน ดื่ ม และท านหน วงเหนี่ ยวขนม
อุโมงค
ปงไวมิใหคนที่ หิว
33 สําหรั บเขาก อ นดิ นที่ หุ บเขา 8คนที่ มีอํานาจใหญโตยอมได ที่
ก็เบาสบาย คนทั้ งปวงก็ตามเขา ดิ นเป นกรรมสิ ทธิ์ และคนที่ มี
ไป และคนที่ ไปขางหนาก็นับไม หนามีตาก็ไดเขาอาศัยอยู
ถวน
9ทานไลแม มายออกไปมือเปลา
34 แล วทําไมท า นจะมาเล าโลม และแขนของลูกกําพราพอก็หัก
ใจข าด วยสิ่ งว างเปล า คําตอบ 10 เพราะฉะนั้ นกั บดั กอยู รอบ
ของท านไม มี อะไรเหลื อแล ว ท าน และความสยดสยองอั น
นอกจากการมุสา"
ฉับพลันก็ทวมทับทาน
เอลีฟสฟองโยบเปนครั้ งที่ สาม 11 หรื อความมื ดจนท านไม เห็ น
แล วเอลี ฟ สชาวเทมาน อะไร และน้ํา ที่ ท วมก็ คลุ มท าน
ไว
ตอบวา
2"คนจะเป นประโยชน อะไรแก 12 พระเจ ามิ ได ทรงสถิ ตอยู ณ
พระเจ าได หรื อ แน ละ ผู ใด ที่ สู งในฟ าสวรรค หรื อ ดู ดาวที่
ฉลาดก็ เป นประโยชน แก ตนเอง สูงที่ สุดเถิด มันสูงจริงๆ
13 เพราะฉะนั้ นทานวา `พระเจา
ตางหาก
3ถ าท านเป นคนชอบธรรม จะ ทรงรู อะไร พระองคจะทรงทะลุ
เป น ที่ พอพระทั ยแก อ งค ผู ท รง เมฆมืดทึบไปพิพากษาไดหรือ
มหิ ทธิ ฤทธิ์ หรือ หรื อถ าทางทั้ ง 14 เมฆทึบคลุมพระองคไว พระ
หลายของท านดี รอบคอบจะเปน องค ทรงมองอะไรไม เห็ น และ
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(29) สดด 129:8 (30) สภษ 16:4 (31) 2 ซมอ 12:7 (32) สดด 49:14 (33) โยบ 3:17
(34) โยบ 16:2 (2) โยบ 35:6 (3) 1 พศด 29:17 (4) สดด 39:11 (5) โยบ 4:7-11
(6) โยบ 24:3 (7) โยบ 31:17 (8) โยบ 29:7 (9) โยบ 24:3 (10) โยบ 18:8-10
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โยบ 22, 23
หนา 1110
พระองค ทรงดําเนิ นโดยรอบบน เมื องโอฟ ร ไว เหมื อนหิ นในลําพื้ นฟา'
ธาร
15 ท านมุ งไปทางเก าหรื อ ซึ่ ง 25 และองค ผู ทรงมหิ ทธิ ฤทธิ์ จะ
คนชั่ วเคยดําเนินนั้ น
เป นผู ปองกั นท าน และท านจะ
16 ผู ถู กฉวยเอาไปก อนเวลา มีเงินอยางมากมาย
กําหนดของเขา รากฐานของเขา 26 แลวท านจะปติ ยินดีในองค ผู
ถูกไหลลนไปดวยน้ําทวม
ทรงมหิ ทธิ ฤทธิ์ และเงยหน า
17 ผู ทู ลพระเจ าว า `ขอทรงไป ของทานหาพระเจา
จากข าทั้ งหลาย' และ `องค ผู 27 ท านจะอธิ ษฐานต อพระองค
ทรงมหิ ท ธิ ฤ ทธิ์ จะทรงช วยเขา และพระองคจะทรงฟงทาน และ
ทั้ งหลายได'
ท า นจะทํ า ตามคํ า ปฏิ ญาณของ
18 แต พระองค ทรงให เรือนของ ทาน
เขาเต็มดวยของดี แตคําปรึกษา 28 ท า นจะตั ด สิ น ใจในเรื่ องใด
ของคนชั่ วหางไกลจากขา
และเรื่ องนั้ น จะสํา เร็ จสมประ19 คนชอบธรรมเห็ น และยิ นดี สงค และจะมีแสงสวางสองทาง
คนไรผิดหัวเราะเยาะ
ใหทาน
20 ในขณะที่ ทรั พย ส มบั ติ ของ 29 เมื่ อมนุษยถูกทิ้ งลงไป ทาน
เราไมถูกตัดขาด แตของที่ เหลือ จะว า `มี การทรงช วยยกชู ขึ้ น
นั้ นไฟก็เผาเสีย
และพระองค ทรงช วยคนถ อมใจ
21 จงปรองดองกั บพระเจ าและ ใหรอด'
อยู อย างสั นติ ดั งนั้ นสิ่ งที่ ดี จะ 30 พระองค ทรงช วยเกาะแห งผู
มาถึงทาน
ไรความผิดใหพน มันไดรับการ
22 ขอจงรั บพระราชบั ญญั ติ จาก ช วยให พนโดยความสะอาดแห ง
พระโอษฐของพระองค และเก็บ มือของทาน"
พระวจนะของพระองค ไ ว ใ นใจ
โยบอาลัยถึงพระเจา
ของทาน
23 ถ าท านกลั บมายั งองค ผู ทรง
แลวโยบตอบวา
มหิทธิฤทธิ์ ทานจะเจริญและจะ 2"คําร องทุ กข ของข าก็ ขมขื่ นใน
ทิ้ งความชั่ วช าให ไกลจากเต็ นท วั นนี้ ด วย การที่ ข าถู กทุ บตี ก็
ของทาน
หนักกวาการรองครางของขา
24 ท านจะรวบรวมทองคํ า ไว 3โอ ขาอยากทราบวาจะพบพระ
เหมื อนผงคลี ดิ น และทองคํา องค ได ที่ ไหน เพื่ อข าจะมาถึ ง

23

(15) ปฐก 6:5 (16) โยบ 15:32 (17) โยบ 21:10 (18) โยบ 12:6 (19) สดด 48:11
(20) โยบ 4:7 (21) 1 พศด 28:9 (22) พบญ 4:1-2 (23) โยบ 8:5 (24) 1 พกษ 10:21
(25) ปฐก 15:1 (26) โยบ 27:10 (27) สดด 50:14 (28) สดด 20:4 (29) โยบ 5:19
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หนา 1111
โยบ 23, 24
พระที่ นั่ งของพระองค
บั ญญั ติ แ ห ง ริ ม พระโอษฐ ข อง
4 ข าจะยื่ นคดี ของข าต อพระ พระองค ข าตี ราคาพระวจนะ
พั กตร พระองค และบรรจุ ข อ แห ง พระโอษฐ ของพระองค สู ง
โตแยงใหเต็มปากขา
กวาอาหารที่ จําเปนสําหรับขา
5 ข าจะทราบคํ า ตอบของพระ 13 แต พระองค ทรงผั นแปรมิ ได
องค และเขาใจสิ่ งที่ พระองคจะ และผู ใดจะหั นพระองคได พระ
ตรัสกับขา
องค มี พระประสงค สิ่ งใด พระ
6 พระองค จะทรงโต แย ง กั บข า องคก็ทรงกระทําสิ่ งนั้ น
ด วยฤทธานุ ภาพอั นยิ่ งใหญ ของ 14 เพราะว าพระองค จะทรง
พระองคหรือ เปลานะ พระองค กระทําสิ่ งที่ พระองค ทรงกําหนด
จะทรงใหกําลังแกขา
ให ขานั้ นครบถ วน และสิ่ งอย าง
7ณ ที่ นั่ นคนเที่ ยงธรรมจะสู นั้ นเป น อั น มากอยู ในพระดํ า ริ
ความกั บพระองค ได และข าจะ ของพระองค
รับการชวยใหพนจากผู พิพากษา 15 เพราะฉะนั้ นข าจึ งสะทกสะของขาเปนนิตย
ทานตอพระพักตรพระองค เมื่ อ
8ดูเถิด ขาเดิ นไปขางหนา แต ขาตรึกตรอง ข าก็ครั่ นครามตอ
พระองคมิไดทรงสถิตที่ นั่ น และ พระองค
ข างหลั ง แต ขาก็ ไม สั งเกตเห็ น 16 พระเจ าทรงกระทําให ใจของ
พระองค
ขาออนเปลี้ ย องคผู ทรงมหิทธิ9 ข างซ ายมื อที่ พระองค ทรง ฤทธิ์ ได ก ระทํ า ให ข าสะทกสะกระทํากิ จ ข าก็ ไม เห็ นพระองค ทาน
ข างขวามื อพระองค ทรงซ อนอยู 17 เพราะขามิ ไดถูกตัดขาดกอน
ขาหาพระองคไมพบ
ความมื ดมาถึ ง และพระองค มิ
10 ด วยว าพระองค ทรงทราบ ได ทรงป ดบั งความมื ดทึ บไวจาก
ทางที่ ข าไป เมื่ อพระองค ทรง หนาขา"
ทดสอบขาแลว ขาก็จะเปนอยาง
โยบบนวาพระเจาทรง
ทองคํา
เมินเฉยตอความชั่ วราย
11 เท า ของข า ติ ด รอยพระบาท
"เมื่ อวาระกํ า หนดไม
ของพระองคแนน ขาตามมรรคา
ปดบังไว จากองคผู ทรง
ของพระองค และมิ ได หั นไป มหิ ทธิ ฤทธิ์ ทําไมบรรดาผู ที่
ขางๆเลย
รู จั กพระองค ไ ม เห็ นวั นกําหนด
12 ข ามิ ได พรากไปจากพระ ของพระองค
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(4) โยบ 13:18 (5) โยบ 10:2 (6) โยบ 9:19 (7) อสย 1:18 (8) โยบ 9:11; สดด 10:1
(9) สดด 89:46 (10) ปฐก 18:19 (11) 1 ซมอ 12:2-5 (12) ยน 6:66 (13) โยบ 9:12
(14) โยบ 7:3 (15) โยบ 23:3 (16) สดด 22:14 (17) โยบ 6:9 (1) สดด 31:15
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โยบ 24
หนา 1112
2มีคนที่ ยายหลักเขต เขายึดฝูง 12 คนคร่ํ า ครวญออกมาจากที่
แพะแกะพาไปเลี้ ยง
ในเมื อง และจิ ตใจของคนบาด
3 เขาไล ต อ นลาของคนกํ า พร า เจ็ บร องขอ แต พระเจ ามิ ได สน
พ อไป เขาเอาวั วของหญิ งม าย พระทัยในความโงเขลาของเขา
ไปเปนประกัน
13 เขาอยู ในพวกที่ กบฏต อ
4 เขาผลั กคนขั ดสนออกนอก ความสว าง ที่ ไมคุ นเคยกั บทาง
ถนน คนยากจนแห งแผ นดิ น ของความสว างนั้ น และมิได อยู
โลกตางก็ซอนตัวหมด
ในทางของความสวางนั้ น
5ดู เถิ ด ดั งลาป าอยู ในถิ่ นทุ ร- 14 ฆาตกรลุ ก ขึ้ นมาแต เ ช า ตรู
กั นดาร คนยากจนนั้ นออกไป เขาฆ าคนยากจนและคนขั ดสน
ทํางานพยายามหาอาหาร ถิ่ น และในกลางคื นเขาเป นเหมื อน
แห ง แล ง ให อ าหารแก เ ขาและ ขโมย
บุตรทั้ งหลายของเขา
15 ตาของผู ล ว งประเวณี คอย
6เขาทั้ งหลายเก็บหญ าแหงที่ ใน เวลาพลบค่ํา กลาววา `ไมมีตา
ทุ ง และเขาเล็ มสวนองุ นของ ใดจะเห็ นข า' และเขาก็ ปลอม
คนชั่ ว
หนาของเขา
7เขาทําให คนที่ เปลื อยกายนอน 16 ในยามมื ด เขาขุ ด เข าไปใน
ตลอดคื นโดยไม มี เสื้ อผ า และ เรื อนซึ่ งเขาหมายไว สําหรั บตน
ไมมีผาหมกันหนาว
เองในเวลากลางวั น เขาไม รู จั ก
8เขาเป ยกฝนแห งภู เขา และ ความสวาง
เกาะหินอยู เพราะขาดที่ กําบัง
17 เพราะเงามั จจุ ราช เป น
9มี ผู ฉวยเด็ กกําพร าพ อไปจาก เหมือนเวลาเชาแกเขาทุกคน ถา
อก และเอาของประกั นจากคน ใครรู จักเขา เขาก็เปนความสยด
ยากจน
สยองของเงามัจจุราช
10 เขาทั้ งหลายทํ า ให เขาเดิ น 18 เขารวดเร็ วดุ จดั งน้ํ า มาก
เปลื อ ยกายไปโดยไม มี เ สื้ อผ า หลาย ส วนแบ งของเขาถู กสาป
เขาก็ แบกฟ อนข าวไปจากคนที่ ในแผ นดิ น เขาไม หั นหน าไปสู
หิว
สวนองุ นของเขา
11 เขาทํ า น้ํ า มั นอยู ท า มกลาง 19 ความแหงแล งและความรอน
กําแพงของพวกเขา เขาย่ําอยู ที่ ฉวยเอาน้ํ า หิ มะไปฉั นใด แดน
บอย่ําองุ น แต เขาต องทนความ คนตายก็ ฉวยเอาผู กระทํ า บาป
กระหาย
ไปฉันนั้ น
(2) พบญ 19:14 (3) โยบ 22:6-9 (4) โยบ 24:14 (5) โยบ 39:5-7 (6) พบญ 28:33
(7) โยบ 24:10 (8) พซม 5:2 (9) 2 พกษ 4:1 (10) พบญ 24:19 (11) พบญ 25:4
(12) อพย 1:13 (13) ลก 12:47 (14) 2 ซมอ 11:14 (15) อพย 20:14 (16) อพย 22:2
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หนา 1113
โยบ 24-26
20 ครรภจะลืมเขา ตัวหนอนจะ 3กองทั พของพระองค มี จํานวน
กิ นเขาอย างอร อย ไม มี ใครจํา หรื อ ความสว างของพระองค มิ
เขาได ต อไป ความชั่ วจะหั กลง ไดสองมาเหนือผู ใดบาง
เหมือนตนไม
4 แล วมนุ ษย จะชอบธรรมต อ
21 เขารี ดเอาจากหญิงหมันที่ ไม พระพั ก ตร พระเจ า ได อ ย า งไร
มี ลู ก และไม ทําดี อะไรให แก คนที่ เกิดจากผู หญิ งจะสะอาดได
หญิงมาย
อยางไร
22 เขาได ทํ า ลายคนที่ มี กํ า ลั ง 5ดู เถิ ด ถึ งแม ดวงจั นทร ก็ ไม มี
ด วยอํานาจของตน เขาลุ กขึ้ น ความสุ กใส และดวงดาวก็ ไม
แล วไม มีใครมั่ นใจเรื่ องชี วิตของ บริ สุ ทธิ์ ในสายพระเนตรของ
ตน
พระองค
23 พระเจ า ทรงประทานความ 6 มนุ ษย จะยิ่ งสะอาดน อ ยกว า
ปลอดภัยใหเขา และเขาก็พึ่งอยู นั้ นเทาใด ผู เป นเพียงตัวดั กแด
และพระเนตรของพระองค อ ยู และบุ ตรของมนุ ษย เล า ผู เป น
บนหนทางของเขา
เพียงตัวหนอน"
24 เขาทั้ งหลายถูกยกยองขึ้ นครู โยบกลาววาทานเชื่ อในพระเจา
หนึ่ ง แต ก็ ต องสิ้ นไปและถู ก
นําลงมา เขาถู กเอาออกไปจาก
แลวโยบตอบวา
ทางเหมื อนคนอื่ นๆ และถู ก 2"ท านได ช วยผู ไ ม มี กํา ลั งมาก
ตัดออกเหมือนยอดรวงขาว
จริงหนอ ทานไดชวยแขนที่ ไมมี
25 แล วบั ดนี้ ถ า ไม เป นเช น นั้ น แรงแลวหนอ
ใครจะพิ สู จน ได วาข ามุ สา และ 3ท านให คําปรึ กษาแก คนที่ ไม มี
สําแดงวาสิ่ งที่ ขากล าวนั้ นไรสา- สติปญญา และไดใหความรู มาก
ระ"
ที่ สัมฤทธิ์ ผล จริงหนอ
บิลดัดบอกโยบวามนุษย
4ท า นเปล งวาจาออกมาแก ใคร
เลา และวิญญาณของใครไดออก
ไมสามารถรู จักพระเจาได
แล วบิ ลดั ดคนชู อาห มาจากทาน
5ชาวแดนคนตายเบื้ องล างสะตอบวา
2 "พระเจ าทรงอํ า นาจในการ ทกสะท า นใต น้ํ า และชาวเมื อ ง
ครอบครองและทรงให ยํา เกรง นั้ น
พระองค ทรงกระทําสั นติ ภาพ 6นรกเปลื อยอยู ต อพระพั กตร
พระเจ า และแดนพิ นาศไม มี
ในสวรรคเบื้ องสูงของพระองค

26

25

(20) โยบ 17:14 (21) 1 ซมอ 1:6 (22) อสธ 3:8 (23) สดด 73:3 (24) โยบ 20:5
(25) โยบ 9:24 (2) โยบ 9:2 (3) สดด 103:20 (4) โยบ 4:17 (5) อสย 24:23
(6) โยบ 4:19 (2) โยบ 12:2 (3) โยบ 6:13 (4) โยบ 20:3 (5) โยบ 41:1 (6) โยบ 11:8
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โยบ 26, 27
หนา 1114
ผาหม
2 "พระเจ า ทรงพระชนม อ ยู แน
7พระองคทรงคลี่ ทางเหนื อออก ฉั นใด คื อพระองค ผู ทรงนํา
คลุ มที่ เวิ้ งว าง และแขวนโลกไว ความยุ ติ ธรรมอั น ควรตกแก ข า
เหนือที่ วางเปลา
ไปเสี ย และองค ผู ทรงมหิ ทธิ 8 พระองค ทรงมั ด น้ํ า ไว ใ นเมฆ ฤทธิ์ ท รงพระชนม อยู แน ฉั น ใด
ทึ บของพระองค และเมฆนั้ นก็ คือผู ทรงทําใจขาใหขมขื่ น
ไมขาดวิ่ นไป
3เพราะลมหายใจยั งอยู ในตั วข า
9พระองคทรงคลุมหนาของพระ ตราบใด และลมปราณจากพระ
ที่ นั่ ง และคลี่ เมฆของพระองค เจ า ยั ง อยู ใ นรู จมู กของข า ตราบ
ออกคลุมมันไว
ใด
10 พระองค ทรงขี ดปริ มณฑลไว 4ริ มฝ ปากของขาจะไมพูดความ
บนพื้ นน้ํา ณ เขตระหวางความ เท็ จและลิ้ นของข าจะไม เปล งคํา
สวางและความมืด
หลอกลวง
11 เสาฟ า ก็ ห วั่ น ไหวและประ- 5ขอพระเจ าอย ายอมให ข าเห็ น
หลาดใจเมื่ อพระองคทรงขนาบ
ว าท านเป นฝ ายที่ ถู กเลย ข าจะ
12 พระองค ท รงปราบทะเลให ไม ทิ้ งความสัตย จริงของขาจนขา
สงบด วยอานุ ภ าพของพระองค ตาย
พระองค ทรงตี คนจองหองด วย 6ขายึ ดความชอบธรรมของข าไว
ความเขาพระทัยของพระองค
มั่ นไม ยอมปล อยไป จิ ตใจของ
13 พระองค ทรงตกแต งฟ า ข าไม ตําหนิ ขา ไม ว าวั นใดใน
สวรรค ด วยพระวิ ญญาณของ ชีวิตของขา
พระองค พระหัตถของพระองค 7ขอให ศั ตรู ของข า เป น เหมื อน
ทรงสรางพญานาคที่ ขด
คนชั่ ว และขอให ผู ที่ ลุ กขึ้ นต อ
14 ดู เถิด เหลานี้ เปนเพียงพระ สู ขาเปนเหมือนคนอธรรม
ราชกิ จผิ วเผิ นของพระองค เรา คนหนาซื่ อใจคดขาดความหวัง
ได ยิ น ถึ ง พระองค ก็ เ ป น เพี ยง 8 เพราะอะไรจะเป น ความหวั ง
เสี ยงกระซิ บ ใครจะเข าใจถึ ง ของคนหน าซื่ อใจคด แม วาเขา
ฤทธิ์ กั มปนาทอั นเกรี ยงไกรของ ไดกําไรแลว เมื่ อพระเจาทรงเอา
พระองคได"
ชีวิตของเขาไป
ความจริงใจของโยบ
9พระเจาจะทรงฟงเสียงรองของ
และโยบได กล าวกลอน เขาหรือ เมื่ อความยากลําบากมา
ภาษิตของตนอีกวา
สู เขา

27

(7) โยบ 9:8 (8) โยบ 36:29 (9) อพย 20:21 (10) โยบ 38:8-11 (11) 1 ซมอ 2:8
(12) อพย 14:21 (13) ปฐก 1:2 (14) โยบ 11:7-9 (1) กดว 23:7 (2) กดว 14:21
(3) ปฐก 2:7 (4) โยบ 13:7 (5) โยบ 32:3 (6) โยบ 2:3 (7) 1 ซมอ 25:26
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หนา 1115
โยบ 27, 28
10 เขาจะป ติ ยิ นดี ในองค ผู ทรง ของเขาขึ้ น และเขาไมอยู แลว
มหิทธิฤทธิ์ หรือ เขาจะกราบทูล 20 ความสยดสยองท วมเขา
พระเจาทุกเวลาหรือ
เหมื อนน้ํ า มากหลาย ในกลาง
11 ข าจะสอนท า นทั้ งหลายโดย คืนพายุหอบเขาไป
พระหั ตถ ของพระเจ า ข าจะไม 21 ลมตะวั นออกหอบเขาขึ้ น
ป ด บั ง พระดํ า ริ ขององค ผู ทรง และเขาก็จากไป เหมือนพายุมัน
มหิทธิฤทธิ์
ก็กวาดเขาออกไปจากที่ ของเขา
12 ดูเถิด ทานทุกคนไดเห็นเอง 22 พระเจ าจะทรงเหวี่ ยงเขา
แล ว ทําไมท านจึ งเหลวไหลสิ้ น อย างไม ปรานี เขาจะหนี จาก
เชิงทีเดียวเลา
พระหัตถของพระองค
13 ต อพระเจ า นี่ เป นส วนของ 23 คนจะตบมื อเยาะเย ยเขาและ
คนชั่ ว และมรดกซึ่ งผู บีบบังคับ เย ยหยั น เขาออกไปจากที่ ของ
จะได รั บจากองค ผู ทรงมหิ ทธิ - เขา"
ฤทธิ์
สติปญญาเปนของประทาน
14 ถ าลู ก หลานของเขาเพิ่ มขึ้ น
จากพระเจา
ก็เพื่ อถูกดาบ และลูกหลานของ
"แน ละ ต องมี เหมื อง
เขาก็หาไมพอกิน
สําหรับแรเงิน และมีที่
15 คนของเขาที่ เหลืออยู ความ สําหรับทองคําที่ เขาถลุง
ตายก็ จะฝ งเขาเสี ย และภรรยา 2เขาเอาเหล็กมาจากพื้ นดิ นและ
ม า ยทั้ งหลายของเขาจะไม ค ร่ํ า ถลุงทองสัมฤทธิ์ จากแรดิบ
ครวญ
3มนุษยกําจัดความมืด และคน
16 ถึ งเขาจะกอบโกยเอาเงิ นไว หาไปยังเขตไกลที่ สุด คนแรดิบ
มากอย างผงคลี ดิ น และกอง ในที่ มืดครึ้ มและเงามัจจุราช
เสื้ อผาไวดังดินเหนียว
4 เขาขุ ด ปล องไกลจากที่ ฝู งคน
17 เขาจะกองไว ก็ ได แต คน อาศั ยอยู คนสั ญจรไปมาลื มเขา
ชอบธรรมจะสวม และคนไร ผิด แล ว เขาแขวนอยู แกว งไปแกวง
จะแบงเงินกัน
มาไกลจากฝูงคน
18 เขาสรางบานเหมือนอย างตัว 5ฝ า ยแผ นดิ นนั้ น มี อาหารออก
มอด เหมือนอยางเพิงที่ คนยาม มา แต ภายใต ก็ คว่ําอย างถู กไฟ
สราง
ไหม
19 คนมั่ งคั่ งจะนอนลง แต เขา 6 ก อ นหิ น ของที่ นั่ นเป น ที่ อยู
จะไม ถู กรวบรวมไว เขาลื มตา ของพลอยไพทู รย และมั นมี ผง

28

(10) โยบ 22:26 (11) โยบ 4:3 (12) โยบ 21:28 (13) โยบ 20:29 (14) โยบ 21:11
(15) 1 พกษ 14:10 (16) โยบ 22:24 (17) สภษ 13:22 (18) โยบ 8:14
(19) โยบ 14:13 (20) โยบ 15:21 (21) ยรม 18:17 (22) อพย 9:14 (23) อสธ 9:22
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โยบ 28
หนา 1116
ทองคํา
19 บุ ษราคั มแห ง เมื อ งเอธิ โอ7ทางนั้ นไมมีเหยี่ ยวรู และไมมี เป ย ก็ เปรี ยบกั บพระป ญญาไม
ตาเหยี่ ยวดํามองเห็น
ได หรื อจะตี ราคาเป นทองคํา
8ลูกสิงโตไมเคยเดินที่ นั่ น สิงโต บริสุทธิ์ ก็ไมได
ดุรายไมผานมาที่ นั่ น
20 ดังนั้ นพระป ญญามาจากไหน
9คนยื่ นมื อที่ หิ นแข็ ง และทํา เล า และที่ ของความเข าใจอยู ที่
ลายภูเขาลงถึงราก
ไหน
10 เขาขุ ดลํารางไว ในหิ น และ 21 เป นสิ่ งที่ ซ อนพ นจากตาของ
ตาของเขาเห็ นของประเสริ ฐทุ ก สิ่ งที่ มี ชี วิ ตทั้ งปวง และป ดบั ง
อยาง
ไวจากนกในอากาศ
11 เขากั นตาน้ํ า ไว เพื่ อมิ ให มี 22 แดนพิ นาศและมั จจุ ราช
น้ําย อย และสิ่ งที่ ปดบังไว เขา กลาววา `เราไดยินเสียงลือเรื่ อง
นํามาใหแจง
พระปญญากับหูของเรา'
12 แต จะพบพระป ญญาที่ ไหน 23 พระเจ าทรงทราบทางไปหา
และที่ ของความเขาใจอยู ที่ ไหน
พระป ญญานั้ น และพระองค
13 มนุ ษ ย ไม รู จั กค า ของพระ ทรงทราบที่ อยู ของพระป ญญา
ป ญญา และในแผ นดิ นของคน ดวย
เปนก็หาไมพบ
24 เพราะพระองค ทอดพระ
14 บาดาลพู ดว า `ที่ ข าไม มี ' เนตรไปถึ ง ที่ สุ ด ปลายแผ น ดิ น
และทะเลกลาววา `ไมอยู กับขา'
โลก และทรงเห็ นทุ กสิ่ งที่ ใต
15 จะเอาทองคําซื้ อก็ไมได และ ฟาสวรรค
จะชั่ งเงินใหตามราคาก็ไมได
25 ในเมื่ อพระองค ทรงกํา หนด
16 จะตี ราคาเป นทองคําโอฟ ร ก็ น้ําหนักใหแกลม และทรงกะน้ํา
ไม ได หรื อเป นพลอยสี น้ํ า ข าว ดวยเครื่ องตวง
ประเสริ ฐหรือพลอยไพทู รยก็ ไม 26 เมื่ อพระองค ทรงสร างกฎให
ได
ฝน และสรางทางไวใหแสงแลบ
17 จะเที ยบเท าทองคําและแก ว ของฟาผา
ผลึ กก็ ไม ได หรื อจะแลกกั บ 27 แล วพระองค ทอดพระเนตร
เครื่ องทองคําเนื้ อดีก็ไมได
พระป ญญาและทรงประกาศ
18 อย าเอ ยถึ ง หิ นปะการั ง และ ทรงสถาปนาไวและทรงวิจัย
ไขมุ กเลย คาของพระปญญาสูง 28 และพระองค ตรั สกั บมนุ ษย
กวามุกดา
ว า `ดู เถิ ด ความยําเกรงองค
(7) โยบ 28:21 (9) นฮม 1:4 (10) สภษ 14:23 (11) โยบ 26:8 (12) โยบ 28:20
(13) โยบ 28:15 (14) รม 11:33 (15) โยบ 28:18 (16) 1 พศด 29:4 (17) อสค 1:22
(18) อสค 27:16 (19) อพย 28:17 (20) โยบ 28:12 (21) สดด 49:3 (22) โยบ 28:14
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หนา 1117
โยบ 28, 29
พระผู เปนเจา นั่ นแหละคือพระ เปนสุข และเมื่ อตาดู ก็ยกยอง
ปญญา และที่ จะหันจากความชั่ ว ขา
คือความเขาใจ'"
12 เพราะว าข าช วยคนยากจนที่
โยบแกคํากลาวหาผิด
ร องให ช วย และเด็ กกําพร าพ อ
แล วโยบก็ กล าวกลอน ที่ ไมมีใครอุปถัมภเขา
13 พรของคนที่ จวนพิ น าศก็ มา
ภาษิตของทานอีกวา
2"โอ ข าอยากจะอยู อยางแตละ ถึ งข า และข าเป นเหตุ ให จิ ตใจ
เดือนที่ ผานไป อยางในสมัยเมื่ อ ของหญิ งม ายร องเพลงด วย
ความชื่ นบาน
พระเจาทรงพิทักษขา
3เมื่ อประที ปของพระองค ส อง 14 ขาสวมความชอบธรรม และ
เหนื อศี รษะข า และข าเดิ นฝ า มันก็หอหุ มขาไว ความยุติธรรม
ความมื ดไปด วยความสว างของ ของข า เหมื อ นเสื้ อคลุ ม และผ า
โพกศีรษะ
พระองค
4อย างข าเมื่ อครั้ งยั งหนุ มแน น 15 ข าเป นนั ยน ตาให คนตาบอด
อยู เมื่ อความลึกลับแหงพระเจา และเปนเทาใหคนงอย
16 ขาเปนบิดาใหคนขัดสน และ
ทรงอยู เหนือเต็นทของขา
5เมื่ อองค ผู ทรงมหิ ท ธิ ฤ ทธิ์ ยั ง ข าสอบสวนเรื่ องของผู ที่ ขาไม รู
อยู กั บข า และลู กหลานห อม จัก
17 ข า หั กขากรรไกรของคนชั่ ว
ลอมขา
6เมื่ อเขาล างย างเท าของข าด วย และได ดึ งเอาเหยื่ อจากฟ นของ
นมขน และกอนหินเทธารน้ํามัน เขา
18 แลวขาคิดวา `ขาจะตายในรัง
ออกใหขา
7 เมื่ อข า ออกมายั ง ประตู เ มื อ ง ของขา และขาจะทวีวันเวลาของ
ขาอยางทราย
เมื่ อขาเตรียมที่ นั่ งของขาที่ ถนน
8คนหนุ มๆเห็นข าแลวก็หลีกไป 19 รากของข าจะแผ ไปถึงน้ํา มี
น้ําคางบนกิ่ งของขาตลอดคืน
คนสูงอายุลุกขึ้ นยืน
9เจ านายหยุ ดพู ด เอามื อป ด 20 สง าราศี ของข าสดชื่ นอยู กั บ
ข า และคั นธนู ของข าใหม เสมอ
ปากของตนไว
10 เสี ยงของขุ นนางก็ สงบลง อยู ในมือขา'
และลิ้ นของเขาก็ เกาะติ ดเพดาน 21 คนทั้ ง หลายเงี่ ยหู ฟ งข าและ
คอยอยู และเงี ยบอยู ฟ งคํา
ปาก
11 เมื่ อหูไดยินแลว ตางก็วาขา ปรึกษาของขา
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(1) โยบ 27:1 (2) โยบ 1:1 (3) โยบ 18:6 (4) โยบ 1:10 (5) โยบ 23:3, 8-10
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โยบ 29, 30
หนา 1118
22 หลั งจากที่ ขาพู ดแล ว เขาก็ สนจูนิเปอรมาเปนอาหาร
ไม พู ดอี กเลย และคําของข าก็ 5เขาถู กขั บไล ออกไปจากท ามกลั่ นลงมาเหนือเขา
กลางคน (มี คนตะโกนตามเขา
23 เขาคอยข า เหมื อ นคอยฝน ไปอยางตามโจร)
เขาอ าปากของเขาเหมื อนอย าง 6ฉะนั้ น เขาตองพักอยู ที่ ลําละรอรับน้ําฝนชุกปลายฤดู
หาน ในโพรงดินและซอกหิน
24 ถ าข าหั วเราะเยาะเขา เขาก็ 7 เขาร อ งอยู ท ามกลางพุ มไม
ไม ยอมเชื่ อ และสี หน าอั นผ อง เขาเบียดกันอยู ภายใตตนตําแย
ใสของข า เขาก็ มิ ได ทําให หม น 8เขาเป นลู กของคนถ อย เออ
หมองลง
เป นลู กของคนเสี ยชื่ อ เขาถู ก
25 ข าเลื อกทางให เขา และนั่ ง กวาดออกไปเสียจากแผนดิน
เป นหั วหน า
และอยู อย าง 9 และบั ด นี้ ข ากลายเป น เพลง
กษั ตริ ย ท ามกลางกองทหาร เยาะเยยของเขา เออ ขาเปนคํา
อย า งผู ที่ ปลอบโยนคนที่ ค ร่ํ า - ครหาของเขา
ครวญ"
10 เขาทั้ งหลายสะอิดสะเอียนขา
ความมั่ งมีของโยบ
และเหินหางจากขา เขาไมรั้ งรอ
ที่ จะถมน้ําลายลงหนาของขา
กลายเปนความยากจน
"แต เ ดี๋ ยวนี้ เขาเยาะข า 11 เพราะพระเจ าทรงหยอนสาย
คื อคนที่ อ อนกว าข าน ะ ธนูของขา และใหขาตกต่ํา เขา
คนที่ ข าจะเหยี ยดหยามพ อของ ทั้ งหลายก็เหวี่ ยงความยั้ งคิดเสีย
เขา ถึงกับไมยอมใหอยู กับสุนัข ตอหนาขา
12 คนหนุ มลุ ก ขึ้ นข า งขวามื อ
ที่ เฝาฝูงแพะแกะของขา
2ข าจะได อะไรจากกําลั งมื อของ ของข า เขาผลั กดั นเท าของข า
เขาทั้ งหลาย คื อของคนที่ เรี่ ยว ออกไป เขาเหวี่ ยงทางแหงความ
พินาศไวตอสู ขา
แรงเขาหมดไปแลว
3 เพราะเหตุ ความขาดแคลน 13 เขาพั งทางเดิ นของข า เขา
และหิ วโหยพวกเขาจึ งอยู อย าง เสริ มภั ยพิ บั ติ ให ข า ไม มี ผู ใด
โดดเดี่ ยว เมื่ อกอนเขาหนีไปยัง ชวยเขาไวเลย
ถิ่ น ทุ ร กั นดารซึ่ ง รกร า งและถู ก 14 เขามาหาข าอย า งกั บน้ํ า ที่
ทะลักเขามาอยางเต็มที่ เขากลิ้ ง
ทิ้ งไวเสียเปลา
4 เขาเก็ บผั ก ชะครามซึ่ งอยู กั บ ตั วเข ามาหาข าท า มกลางซาก
พุ มไม และเอารากตนไมจําพวก ปรักหักพัง
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(22) โยบ 32:15 (23) สดด 72:6 (24) ปฐก 45:26 (25) ปฐก 41:40 (1) โยบ 19:13
(3) โยบ 24:13 (4) 2 พกษ 4:38 (5) ปฐก 4:12 (6) วนฉ 6:2 (7) โยบ 6:5
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หนา 1119
โยบ 30, 31
15 ความสยดสยองต างๆหั นมา 24 ถึ ง กระนั้ นเขาจะไม ยื่ นมื อ
ใสขา จิตใจของขาถูกเขาติดตาม ของเขาออกช วยคนในแดนคน
อย างลมตาม และความเจริ ญ ตาย ถึ งแม ว าพวกเขาร องขอ
รุ งเรื อ งของข าสู ญไปเสี ยอย า ง ความช วยเหลื อในท ามกลาง
เมฆ
ภัยพิบัติของเขา
16 บั ดนี้ จิ ตใจของข าก็ ละลายไป 25 ข า มิ ไ ด ร อ งไห เ พื่ อผู ที่ วั น
วันแหงความทุกขใจยึดตัวขาไว
เวลาของเขายากเย็นหรือ จิ ตใจ
17 กลางคื น กระดู ก ข า ทะลุ ไ ป ของข ามิ ไ ด โศกสลดเพื่ อ คนขั ด
และความเจ็ บปวดที่ แทะข านั้ น สนหรือ
ไมหยุดพักเลย
26 แตเมื่ อขามองหาของดี ของ
18 เครื่ องแตงกายของข าเสียรู ป ร ายก็ มาถึ ง และเมื่ อข าคอย
ไปด วยความรุ นแรงแห ง โรคนี้ ความสวาง ความมืดก็มาถึง
มันมัดขาอยางผาคอเสื้ อรัดขา
27 จิ ต ใจของข า ร อ นรุ มไม เคย
19 พระเจ าทรงเหวี่ ยงข า ลงใน สงบเลย วันแหงความทุกขใจมา
ปลัก และขาก็กลายเป นเหมือน พบขา
ผงคลีและขี้ เถา
28 ข าได ไว ทุ กข มิ ใช ด วยแดด
20 ข า พระองค ร องทู ลพระองค ข ายื นขึ้ นในที่ ชุ มนุ มชนและ
และพระองค หาทรงสดั บข า รองขอความชวยเหลือ
พระองค ไม ข าพระองค ยื นขึ้ น 29 ข าเป นพี่ นองกั บมังกร และ
และพระองคหาทรงมองไม
เปนเพื่ อนกับนกเคาแมว
21 พระองค ก ลั บทรงดุ ร ายต อ 30 ผิ วหนั งของข าดํา กระดู ก
ข าพระองค พระองค ทรงต อ ของขารอนอยางไฟไหม
ต า นข า พระองค ด วยพระหั ต ถ 31 เพราะฉะนั้ นเสี ยงพิ ณเขาคู
ทรงฤทธิ์ ของพระองค
ของข า กลายเป นเสี ย งโหยไห
22 พระองค ทรงชูขาพระองคขึ้น และเสี ยงขลุ ยของข ากลายเป น
เหนือลม และทรงใหขาพระองค เสียงของผู ที่ รองไห"
ขี่ ลม และทรงให ตัวขาพระองค
โยบปกปอง
ละลายไป
ความซื่ อสัตยของตนเอง
23 ข าพระองค ทราบแล วว าพระ
"ข าได ทํ า พั นธสั ญญา
องค จะทรงให ข า พระองค ต าย
กั บนั ยน ตาของข า แล ว
เสี ย และให ไปสู ที่ กําหนดของ ข าจะมองหญิ งพรหมจารี ได
คนเปนทั้ งปวง
อยางไร
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โยบ 31
หนา 1120
2 อะไรจะเป น ส ว นของข า จาก ไปถึ งแดนพิ นาศ และจะถอน
พระเจาเบื้ องบน และเปนมรดก รากผลเพิ่ มพูนทั้ งปวงของขา
ของขาจากองคผู ทรงมหิ ทธิฤทธิ์ 13 ถ าข าดู ถู กเรื่ องของทาสหรื อ
ณ ที่ สูง
ทาสหญิ งของข า เมื่ อเขานํา
3 มิ ใ ช ภ ยั น ตรายสํ า หรั บคนชั่ ว มารองทุกขตอขา
และภั ยพิ บัติสําหรับคนที่ กระทํา 14 เมื่ อพระเจ าทรงลุ กขึ้ น แล ว
ความชั่ วชาดอกหรือ
ขาจะทําอะไรได เมื่ อพระองค
4พระองค มิ ทรงเห็ นทางที่ ขาไป ทรงสอบถาม ขาจะทูลตอบพระ
และนับฝกาวของขาดอกหรือ
องคอยางไร
5ถ าข าได ดําเนิ นไปกั บความไร 15 พระองค ผู ทรงสร างข า ใน
สาระ และเท าของข าเร งไปสู ครรภ มิไดทรงสรางเขาหรือ มิ
ความหลอกลวง
ใช พระองค องค เ ดี ยวเท า นั้ น
6 ก็ ขอให เอาข าชั่ งด วยตราชู หรื อ ที่ ทรงสร างเราทั้ งสองใน
เที่ ยงตรง และขอพระเจ าทรง ครรภ
ทราบความซื่ อสัตยของขา
16 ถ าข าได หน วงเหนี่ ยวสิ่ งใดๆ
7 ถ า ย า งเท า ของข า หั น ออกไป ที่ คนยากจนอยากได หรื อได
จากทาง และจิตใจของขาดําเนิน กระทําให นั ยน ตาของหญิ งม าย
ตามนัยนตาของขา และถาความ มองเสียเปลา
ดางพรอยใดๆเกาะติดมือขา
17 หรื อข า รั บ ประทานอาหาร
8ก็ขอใหขาหวาน และใหคนอื่ น ของข าแต ลําพั ง และคนกําพร า
กิ น และขอให สิ่ งที่ งอกขึ้ นเพื่ อ พ อไม ได ร วมรั บประทานอาหาร
ขาถูกถอนรากเอาไป
นั้ นดวย
9 ถ า ใจของข า ถู ก ล อ ชวนไปหา 18 (เพราะตั้ งแต เด็ กมา เขา
ผู หญิง และขาไดซุ มอยู ที่ ประตู เติบโตขึ้ นกับขา อยางอยู กับพอ
เพื่ อนบานของขา
และขาไดเปนผู แนะนําเธอตั้ งแต
10 แล วก็ ขอให ภรรยาของข าโม ครรภมารดาของขา)
แป งให คนอื่ น และให คนอื่ น 19 ถ า ข าเห็ น คนหนึ่ ง คนใดพิ โนมทับนาง
นาศเพราะขาดเสื้ อผา หรือเห็น
11 เพราะนั่ นเป นความผิ ดที่ คนขัดสนไมมีผาคลุมกาย
ร ายกาจ และเป นความชั่ วช าที่ 20 ถ า บั้ นเอวของเขามิ ไ ด อ วย
ผู พิพากษาตองปรับโทษ
พรแก ขา และถ าเขามิไดอบอุ น
12 เพราะนั่ นจะเปนไฟผลาญให ดวยขนแกะของขา
(2) โยบ 20:29 (3) โยบ 21:30 (4) โยบ 14:16 (5) สดด 7:3-5 (6) 1 ซมอ 2:3
(7) สดด 44:20 (8) โยบ 5:5 (9) วนฉ 16:5 (10) อพย 11:5 (11) ปฐก 20:9
(12) สภษ 3:33 (13) อพย 21:20 (14) โยบ 9:32 (15) โยบ 34:19 (16) โยบ 22:7-9
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หนา 1121
โยบ 31
21 ถ าข า ยกมื อ ขึ้ น แตะต อ งคน สาปแชง
กํ า พร า พ อ เพราะข า เห็ น ความ 31 ถ าคนแห งเต็ นท ของข ามิ ได
สนับสนุนที่ ประตูเมือง
กล าวว า `โอ ยั งมี ใครที่ ไหนที่
22 แล วก็ ใ ห ก ระดู ก ไหปลาร า กินเนื้ อของนายไมอิ่ ม'
หลุ ดจากบ าของข า และให แขน 32 คนต างถิ่ นมิ ได พั กอยู ใน
ของข า หั ก หลุ ด จากข อ ต อ เสี ย ถนน ขาเปดประตูใหแกคนเดิน
เถิด
ทาง
23 เพราะข าสยดสยองด วยภั ย 33 ถ า ข า ป ด บั งการละเมิ ด ของ
พิบัติที่ มาจากพระเจ า และด วย ข าอย างอาดั ม ด วยซ อนความ
เหตุ ความโอ อ าตระการของพระ ชั่ วชาของขาไวในอกของขา
องค ขาทําอะไรไมได
34 เพราะข ากลั วมวลชนและ
24 ถ าข ากระทําให ทองคําเป นที่ กลั วที่ ครอบครั วต างๆจะเหยี ยด
ไว ใจหรื อพู ดกั บทองคําเนื้ อดี วา หยามขา ขาจึงนิ่ งเสีย ไมออกไป
`ทานเปนที่ วางใจของขา'
พนประตูบาน
25 ถ าขาเปรมปรี ดิ์ เพราะสมบั ติ 35 โอ ขาอยากใหสักคนหนึ่ งฟง
ของข ามากมาย หรื อเพราะมื อ ขา ดูเถิด ความปรารถนาของขา
ของขาไดมามาก
คื อ ขอองค ผู ทรงมหิ ทธิ ฤทธิ์
26 หรื อข าเพ ง ดวงอาทิ ต ย เ มื่ อ ตอบข า ข าอยากได คําสํานวน
ส องแสง หรื อดวงจั นทร เมื่ อ ฟองขาซึ่ งคู ความเขียนขึ้ น
เคลื่ อนไปอยางสงา
36 ข าจะใส บาแบกไปแน ที เดี ยว
27 และจิ ตใจของข า ถู ก ล อชวน ขาจะมัดมันไวตางมงกุฎ
อยู อย างลั บๆ และปากของข า 37 ขาจะแจงจํานวนฝ กาวของขา
จุบมือของขา
แกพระองค ขาจะเขาไปเฝาพระ
28 นี่ เป น ความชั่ วช า ด ว ยที่ ผู องคอยางเปนเจานาย
พิพากษาจะตองปรับโทษ เพราะ 38 ถ าที่ ดินของข าร องกล าวโทษ
ข า คงต อ งปฏิ เ สธพระเจ า เบื้ อ ง ขา และรองไถในนั้ นรองไหดวย
บน
กัน
29 ถ าข าเปรมปรี ดิ์ เมื่ อผู ที่ 39 ถ าข ากิ นผลิ ตผลของมั นด วย
เกลี ยดชั งข านั้ นพิ นาศ หรื อลิ ง มิ ได เสี ยเงิ น และกระทําให เจ า
โลดเมื่ อเหตุรายมาทันเขา
ของที่ ดินเดิมนั้ นเสียชีวิต
30 ข าไม ยอมใหปากของข าบาป 40 ก็ ข อให มี ต น ผั ก หนามงอก
ไปโดยขอชี วิ ตของเขาด ว ยคํา แทนขาวสาลี และหญาสาบแร ง
(21) โยบ 6:27 (22) โยบ 31:10 (23) โยบ 20:23 (24) ปฐก 31:1 (25) อสธ 5:11
(26) ปฐก 1:16 (27) พบญ 11:16 (28) โยบ 31:11 (29) 2 ซมอ 1:12
(30) อพย 23:4 (31) 1 ซมอ 24:4 (32) โยบ 31:17 (33) ปฐก 3:7 (34) อพย 23:2
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โยบ 31, 32
หนา 1122
แทนข าวบาร เลย " จบถ อยคํา ความยุติธรรม
ของโยบ
10 เพราะฉะนั้ น ข าพเจ าจึ งว า
เอลีฮูมากลาวฝายพระเจา
`ขอฟ งข าพเจ า ขอให ข าพเจ า
ดั ง นั้ น บุ รุ ษทั้ งสามก็ กล าวความคิ ดเห็ น ของข าพเจ า
หยุ ดตอบโยบ เพราะ ดวย'
โยบชอบธรรมในสายตาของตน 11 ดู เถิ ด ขาพเจาไดคอยฟ งคํา
ของทานทั้ งหลาย ขาพเจาเงี่ ยหู
เอง
2แล วเอลี ฮู บุ ตรชายบาราเคล ฟ ง เหตุ ผลของท านขณะที่ ท า น
คนบุ ชี ครอบครั วราม ก็ โกรธ คนหาวาจะพูดวากระไร
เขาโกรธโยบ เพราะท านอ างตั ว 12 เออ ข าพเจ าสนใจฟ งท าน
และ ดูเถิด ไมมีผู ใดใหเหตุผล
วาชอบธรรมหาใชพระเจาไม
3เขาโกรธสหายสามคนของโยบ อันควรแกโยบ ในพวกทานไมมี
ดวย เพราะเขาทั้ งหลายตอบไม ผู ใดที่ ตอบคําของโยบได
13 อยาเพอพูดนะวา `เราไดพบ
ได ทั้ งๆที่ เขาหาวาโยบผิด
4 ฝ า ยเอลี ฮู ค อยจนโยบพู ด จบ พระป ญญาแล ว พระเจ าทรง
ผลักเขาลงแลว มิใชมนุษย'
เพราะพวกเขาแกกวาตน
5 และเมื่ อเอลี ฮู เห็ น ว า ไม มี คํา 14 เขามิ ได เ พ งเล็ งถ อ ยคํา ของ
ตอบในปากของบุ รุ ษทั้ งสามนี้ เขาใสขาพเจา และขาพเจาจะไม
ตอบถ อ ยคํา ของเขาด วยคํ า พู ด
แลว เขาจึงโกรธ
6และเอลี ฮู บุ ตรชายบาราเคล ของทาน
คนบุ ชี กล าวว า "ข าพเจ ายั ง 15 เขาทั้ งหลายก็ ตกตะลึ ง เขา
เยาว วั ย และท านสู งอายุ แล ว ไม ตอบอี ก เขาไม มี ถ อยคําจะ
เพราะฉะนั้ นข าพเจ าเกรงกลั วที่ พูดสักคําเดียว
จะกล าวความคิ ดเห็ นของข าพ- 16 และข าพเจ าจะคอยหรื อ
(เพราะเขาทั้ งหลายไม พู ด
เจาแกทาน
7ข าพเจ าว า `ขอให วั ยพู ดเถิ ด เพราะเขายื นอยู ที่ นั่ น ไม ตอบ
อีก)
และใหปหลายปสอนสติปญญา'
8แตมีจิตวิญญาณในมนุษย การ 17 ขาพเจากลาววา `ขาพเจาจะ
ดลใจจากองค ผู ทรงมหิ ทธิ ฤทธิ์ ให คําตอบของขาพเจ า ขาพเจ า
จะสํ า แดงความคิ ดเห็ นของ
กระทําใหเขาเขาใจ
9 ไม ใ ช ผู ยิ่ งใหญ เ ท านั้ นที่ เป น ขาพเจาดวย
คนฉลาด หรื อคนสู งอายุ เข าใจ 18 เพราะข าพเจ ามี ถ อ ยคําเต็ ม

32

(1) โยบ 6:29 (2) สดด 69:9 (3) โยบ 32:1 (4) โยบ 32:11-12 (5) โยบ 32:2
(6) ลนต 19:32 (7) โยบ 8:8 (8) โยบ 4:12-21 (9) ยรม 5:5 (10) 1 คร 7:25
(11) โยบ 32:4 (12) โยบ 32:3 (13) ปฐก 14:23 (15) โยบ 6:24 (16) โยบ 13:5
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หนา 1123
โยบ 32, 33
ตั ว จิ ตใจภายในข าพเจ าบั งคั บ 5ถาทานตอบขาพเจาได ก็ตอบ
ขาพเจาอยู '
ซี จงลําดั บถ อยคําของท านต อ
19 ดู เถิ ด จิ ตใจของข าพเจ า หนาขาพเจา เชิญเถอะ
เหมื อนเหล าองุ นซึ่ งไม มี ที่ ระ- 6ดู เถิ ด ข าพเจ าอยู อย างท าน
บายออก เหมื อนถุ งหนั งเหล า ตรงพระพักตรพระเจา พระองค
องุ นใหม จะระเบิ ด อยู รอมร อ ทรงป นข า พเจ า ขึ้ นมาจากดิ น
แลว
ดวยเหมือนกัน
20 ข าพเจ าต องพู ดจึ งจะได 7ดูเถิ ด อยาให ความกลัวขาพความบรรเทา ข าพเจ าต องเป ด เจากระทําใหทานตกใจ ขาพเจา
ริมฝปากขึ้ นตอบ
จะไมชักชวนทานหนักเกินไป
21 ข าพเจ าจะไม แสดงอคติ ต อ 8แน ละ ท านพู ดให ขาพเจ าฟ ง
บุ คคลใดๆ หรื อใช การประจบ และข าพเจ าได ยิ นเสี ยงถ อยคํา
สอพลอตอผู ใด
ของทานวา
22 เพราะข า พเจ า ประจบสอ- 9`ขาพเจาสะอาด ปราศจากการ
พลอไมได ถาทําอยางนั้ น ผู ทรง ละเมิ ด ข าพเจ าบริ สุ ทธิ์ ไม มี
สร างของข าพเจ าจะกําจั ดข าพ- ความชั่ วชาในขาพเจาเลย
เจาเสียในไมชา"
10 ดู เถิ ด พระองค ทรงหาเรื่ อง
เอลีฮูใหเหตุผลกับโยบ
กั บข าพเจ า พระองค ทรงนั บว า
"ท านโยบเจ าข า อย าง ขาพเจาเปนศัตรูกับพระองค
ไรก็ ต ามขอฟ งคํ า ของ 11 พระองค ทรงเอาเท าของ
ข าพเจ า และฟ งถ อยคําทั้ งสิ้ น ข าพเจ าใส ขื่ อไว และทรงเฝ าดู
ทางของขาพเจาทั้ งสิ้ น'
ของขาพเจา
2ดู เถิด บั ดนี้ ขาพเจาไดอาปาก 12 ดูเถิด ในเรื่ องนี้ ทานไมยุติธรรมเลย ข าพเจ าจะตอบท าน
ลิ้ นภายในปากของขาพเจาก็พูด
3 ถ อยคํ า ของข าพเจ าสํ า แดง พระเจาใหญยิ่งกวามนุษย
ความเที่ ยงธรรมแหงจิตใจ และ 13 ทํา ไมท านจึ ง โต แย ง กั บพระ
ริ ม ฝ ปากของข า พเจ า จะกล า ว องค เพราะพระองค ไมทรงราย
งานเรื่ องพระราชกิ จใดๆของ
ความรู อยางจริงใจ
4 พระวิ ญ ญาณของพระเจ า ได พระองคเลย
ทรงสร างขาพเจา และลมปราณ 14 เพราะพระเจ า ตรั สครั้ งหนึ่ ง
ขององค ผู ทรงมหิ ทธิ ฤทธิ์ ได ให เออ สองครั้ ง แตมนุษยไมหยั่ งรู
ได
ชีวิตแกขาพเจา

33

(19) มธ 9:17 (20) โยบ 13:13 (21) โยบ 13:8 (22) โยบ 17:5 (1) โยบ 13:6
(2) โยบ 3:1 (3) โยบ 27:4 (4) โยบ 10:12 (5) โยบ 33:32 (6) โยบ 9:32-35
(7) โยบ 9:34 (8) พบญ 13:14 (9) โยบ 9:17 (10) โยบ 9:30-31 (11) โยบ 13:27
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โยบ 33
หนา 1124
15 ในความฝ น ในนิ มิ ตกลาง จากที่ จะไปยั ง ปากแดนคนตาย
คื นเมื่ อคนหลั บสนิ ท เมื่ อเขา ขาพระองคพบคาไถแลว
เคลิบเคลิ้ มอยู บนที่ นอนของเขา
25 เนื้ อของเขาจะอ อนกว า เนื้ อ
16 แล วพระองค ทรงเบิ ก หู ของ เด็ ก ขอให เขากลั บไปสู กําลั ง
มนุ ษย และทรงประทั บตราคํา เหมือนเมื่ อยังหนุ ม'
สั่ งสอนของเขาไว
26 เขาจึงจะอธิ ษฐานต อพระเจ า
17 เพื่ อว าพระองค จะได หั นให และพระองค จะทรงพอพระทั ย
มนุษยกลับจากเปาหมายของเขา เขา เขาจะเห็ นพระพั กตร พระ
และตั ดความเย อ หยิ่ งออกเสี ย องค ด วยความชื่ นบาน แล ว
จากมนุษย
พระองค จะทรงให มนุ ษย กลั บสู
18 พระองค ทรงยึ ดเหนี่ ยววิ ญ- สภาพความชอบธรรม
ญาณของเขาไว จากปากแดนคน 27 พระองค ท รงทอดพระเนตร
ตาย และยึ ดชี วิตของเขาไว จาก มนุษย และถาผู ใดกลาววา `ขา
การที่ จะพินาศดวยดาบ
บาปแล ว และเห็ นผิ ดเป นชอบ
19 มนุษยยังถูกตีสอนดวยความ และมิ ได เป นประโยชน อะไรแก
เจ็ บปวดบนที่ นอนของเขาด วย ขา'
และดวยความเจ็บปวดอยางสา- 28 พระองค จะทรงไถ จิ ต วิ ญหัสในกระดูกตางๆของเขา
ญาณของเขาให พนจากการลงไป
20 ชี วิตของเขาจึ งได เบื่ ออาหาร สู ปากแดนคนตาย และชีวิตของ
และจิตใจจึงไดเบื่ ออาหารโอชะ
เขาจะเห็นความสวาง
21 เนื้ อของเขาทรุดโทรมไปมาก 29 ดูเถิด พระเจาทรงกระทําสิ่ ง
จนมองไม เห็ น กระดู กของเขา เหล า นี้ ทั้ งสิ้ นกั บมนุ ษย บ อยๆ
ซึ่ งแลไมเห็นนั้ นก็โผลออกมา
หลายครั้ ง
22 เออ วิ ญญาณของเขาเข าไป 30 เพื่ อจะนําจิ ตวิญญาณของเขา
ใกล ปากแดนคนตาย และชี วิ ต มาจากปากแดนคนตาย เพื่ อให
ของเขาใกลผู ที่ นําความตายมา
เขาแจ ม แจ งขึ้ น ด วยความสว าง
23 ถ า มี ผู ส ง ข าวผู หนึ่ งมาเพื่ อ แหงผู ทรงมีชีวิต
เขาเป นล าม หนึ่ งในพั นเพื่ อ 31 โอ ทานโยบเจาขา ขอตั้ งใจ
แถลงแก มนุ ษย ว า อะไรถู กเพื่ อ ฟงขาพเจา ขอเงียบ และขาพเขา
เจาจะพูด
24 และผู ส ง ข า วนั้ นกรุ ณ าเขา 32 ถ าท านมี อะไรพู ดก็ ตอบ
ทู ลว า `ขอทรงปล อยเขาให พ น ข าพเจ ามาเถอะ เพราะข าพเจ า
(15) โยบ 4:13 (16) โยบ 36:10 (17) โยบ 17:11 (18) กจ 16:27 (19) โยบ 5:17-18
(20) สดด 107:17 (21) โยบ 7:5 (22) โยบ 7:7 (23) วนฉ 2:1 (24) โยบ 33:18
(25) 2 พกษ 5:14 (26) 2 พกษ 20:2 (27) ปฐก 16:13 (28) โยบ 33:18
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หนา 1125
โยบ 33, 34
ปรารถนาแกคดีใหทาน
10 เพราะฉะนั้ น ท านผู มี ความ
33 ถ าหาไม ก็ขอฟงข าพเจ า ขอ เข าใจ ขอฟ งข าพเจ า เมิ นเสี ย
เงี ยบและข าพเจ าจะสอนป ญญา เถิ ดที่ พระเจ าจะทรงกระทํ า
ใหแกทาน"
ความชั่ ว
และที่ องค ผู ทรง
เอลีฮูกลาวถึง
มหิ ท ธิ ฤทธิ์ จะทรงกระทํา ความ
ชั่ วชา
เหตุผลตางๆของโยบ
11 เพราะพระเจาทรงสนองตาม
การกระทําของมนุ ษย และพระ
เอลีฮูพูดตอไปวา
2"โอ ทานผู มีปญญา ขอฟงถอย องค ท รงให เกิ ด แก เขาตามการ
คําของข าพเจ า ท านผู มี ความรู กระทําของเขา
12 แน นอนที เดี ยว พระเจ าจะ
ขอเงี่ ยหูฟงขาพเจา
3เพราะหู ก็ ลองชิ มถ อยคําอย าง ไมทรงกระทําชั่ ว และองคผู ทรง
มหิ ท ธิ ฤทธิ์ จะไม ทรงผั นแปร
กับเพดานปากชิมอาหาร
4ขอให เราเลื อกสิ่ งที่ ถู ก ขอให ความยุติธรรม
เราเรี ยนรู ในพวกเราเองว าอะไร 13 ใครแต ง ตั้ งให พระองค ปก
ครองโลก หรื อใครเล ามอบ
ดี
5เพราะโยบกล าวว า `ข าพเจ า หมายทั้ งโลกไวกับพระองค
เป นคนชอบธรรม และพระเจ า 14 ถ า พระองค ทรงเอาพระทั ย
ทรงเอาความยุ ติ ธรรมที่ ควรตก ใส กั บมนุ ษย และทรงรวบรวม
วิ ญ ญาณและลมปราณของเขา
แกขาพเจาไปเสีย'
6ขาพเจาถูกนับเปนคนมุสา ถึง กลับมาสู พระองค
แม ขาพเจ าชอบธรรม แผลของ 15 เนื้ อหนังทั้ งสิ้ นก็ จะพิ นาศไป
ขาพเจ ารักษาไม หายแมวาข าพ- ด วยกั น และมนุ ษย ก็ จะกลับไป
เปนผงคลีดิน
เจาไมมีการละเมิดเลย
7ใครหนอที่ จะเหมื อนโยบ ผู 16 ถ าทานมี ความเข าใจ ขอฟ ง
ดื่ มความเหยี ยดหยามเหมื อ น ข อนี้ ขอฟ งเสี ยงถ อยคําของ
ขาพเจา
ดื่ มน้ํา
8ผู เขาสังคมกับคนกระทําความ 17 ผู ที่ เกลี ยดชั งความยุ ติ ธรรม
ควรจะปกครองหรื อ ท านจะ
ชั่ วชา และเดินไปกับคนชั่ ว
9เพราะทานไดกลาววา `ไมเปน ประณามผู ที่ ชอบธรรมที่ สุดหรือ
ประโยชน อ ะไรแก ม นุ ษย เ ราที่ 18 เหมาะสมหรื อไม ที่ จะพู ดแก
กษัตริยวา `ทานผู ชั่ วราย' และ
เขาจะปติยินดีในพระเจา'

34

(33) สดด 34:11 (2) สภษ 1:5 (3) โยบ 6:30 (4) โยบ 34:36 (5) โยบ 10:7
(6) โยบ 27:4 (7) โยบ 15:16 (8) โยบ 2:10 (9) โยบ 9:22-23 (10) โยบ 34:2-3
(11) โยบ 33:26 (12) สดด 11:7 (13) โยบ 36:23 (14) โยบ 7:17 (15) โยบ 30:23
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โยบ 34
หนา 1126
แก เจ านายว า `ท านทั้ งหลาย 27 เพราะว าเขาทั้ งหลายหั น
ผู อธรรม'
กลั บเสี ยจากการติ ดตามพระ
19 ยิ่ งไม เ หมาะสมที่ จะแสดง องค และไม นั บถื อมรรคาของ
อคติแกเจานาย หรือไมทรงเห็น พระองคแตอยางใดเลย
แก คนมั่ งคั่ งมากกว าคนยากจน 28 เหตุ นี้ เขาจึ งกระทํา ให เ สี ยง
เพราะคนทั้ งหมดนี้ เป นพระ ร องของคนยากจนมาถึ งพระ
หัตถกิจของพระองค
องค และพระองค ทรงฟ งเสี ยง
20 สั ก ครู เดี ย วเขาทั้ งหลายก็ รองของผู รับความทุกขใจ
ตาย เวลาเที่ ยงคืนประชาชนตั ว 29 เมื่ อพระองค ท รงประทาน
สั่ นและตายไป และผู มี อานุ - ความสงบให ใครจะสรางความ
ภาพก็ ถู กเอาไปเสี ยมิ ใช ด วยมื อ ยุ งยากได เมื่ อพระองคทรงซอน
มนุษย
พระพั กตรของพระองค ใครจะ
21 เพราะพระเนตรของพระองค เห็ นพระองค ได ไม ว าจะทํา
มองดู ท างทั้ งหลายของมนุ ษย แก ประชาชาติ ห รื อแก บุ คคลก็
พระองค ทรงเห็นยางเทาของเขา เหมือนกัน
หมด
30 เพื่ อวาคนหน าซื่ อใจคดจะไม
22 ไม มี ที่ มื ดครึ้ มหรื อเงามั จจุ - ไดครอบครอง และเขาจะไมวาง
ราชซึ่ งคนกระทํา ความชั่ วช า จะ กับดักประชาชน
ซอนตัวได
31 เพราะเป นสิ่ งเหมาะสมที่ จะ
23 เพราะพระองค จะไมทรงกํา- ร องทู ลพระเจ าว า `ข าพระองค
หนดให ม นุ ษย ทํ า เกิ น สิ่ งที่ สม ไดรับการตีสอนแลว ขาพระองค
ควร ให เข าเฝ าพระเจ ารั บการ จะไมทําผิดตอไปอีก
พิพากษา
32 ขอทรงโปรดสอนข าพระองค
24 พระองคทรงทุ บผู มีอานุภาพ ถึ งสิ่ งที่ ข าพระองค มองไม เห็ น
เปนชิ้ นๆโดยไมต องนับและทรง ถ าข าพระองคกระทําความชั่ วช า
ตั้ งคนอื่ นไวแทน
ขาพระองคจะไมกระทําอีก'
25 เพราะฉะนั้ นพระองค ท รง 33 การตอบสนองของพระองค
ทราบกิ จการของเขา และทรง จะต องเป นอย างที่ ท านต องการ
คว่ํ า เขาเสี ยในกลางคื น เขาก็ หรือ ทานจึงไมรับ ทานเองตอง
แหลกไป
เลือกและไมใชขาพเจา เหตุฉะ26 พระองค ทรงตี เขาเหมื อน นั้ นท านมี ความคิ ดเห็ นอย า งไร
อยางคนชั่ วตอหนาตอตาคนอื่ น
ก็พูดไปเถิด
(19) โยบ 13:8 (20) สดด 73:19 (21) โยบ 31:4 (22) สดด 139:11 (23) โยบ 34:10
(24) โยบ 19:2 (25) สดด 33:15 (26) อพย 14:30 (27) 1 ซมอ 15:11
(28) โยบ 22:9 (29) โยบ 29:1 (30) โยบ 34:21 (31) โยบ 33:27 (32) โยบ 10:2

18_job.pub
page 47

Friday, December 09, 2005 12:53

หนา 1127
โยบ 34, 35
34 จงให คนที่ เข าใจพู ดกั บ การละเมิ ดของทานทวี ขึ้ น ท าน
ข าพเจ า และให คนฉลาดฟ ง ทําอะไรแกพระองค
ขาพเจา
7ถาทานเปนคนชอบธรรม ทาน
35 โยบพู ดอย างไม มี ความรู ถวายอะไรแกพระองค หรือพระ
ถ อยคํ า ของเขาปราศจากสติ องค ทรงรั บอะไรจากมื อของ
ปญญา
ทาน
36 ข าพเจ าปรารถนาให โยบถู ก 8ความชั่ วของท านก็ เป นอั นตทดลองต อไปถึ งที่ สุ ด เพราะว า รายแก คนอย างท าน และความ
เขาตอบเหมือนอยางคนชั่ ว
ชอบธรรมของท า นก็ เป นประ37 เพราะเขาเพิ่ มการกบฏเข า โยชนแกบุตรมนุษย
กั บบาปของเขา เขาตบมื อเย ย 9เหตุ ด วยการถู กบี บบั งคั บเป น
อยู ทามกลางเรา และทวีถอยคํา อันมาก ก็ทําใหผู ที่ ถูกบีบบังคับ
ของเขากลาวรายพระเจา"
นั้ นร องทุ กข เขาร องขอความ
เอลีฮูกลาวถึง
ช วยเหลื อ เนื่ องด วยแขนของผู
ทรงอํานาจ
ความชอบธรรมของพระเจา
10 แต ไม มี สั กคนพู ดว า `พระ
เจ าผู ทรงสร างข าพเจ า ผู ทรง
เอลีฮูพูดตอไปวา
2"ท านคิ ดว า นี่ ยุ ติ ธรรมหรื อ ประทานเพลงในเวลากลางคื น
ท านพู ดหรื อว า `ความชอบ ทรงอยู ที่ ไหน
ธรรมของข าพเจ ายิ่ งกว า ของ 11 ผู ทรงสอนเรามากกว า สอน
สั ตว แห งแผ นดิ นโลก และทรง
พระเจา'
3ที่ ท านถามว า `ข าพเจ าจะได กระทําให เราฉลาดกว านกในฟ า
ประโยชนอะไร' และ `ขาพเจา อากาศ'
จะได ประโยชน อ ะไรถ าข า พเจ า 12 เขารองทุกข ณ ที่ นั่ น แตไม
เหตุ ความ
ได รั บการชํ า ระจากบาปของ มี ผู ใดตอบเขา
เย
อ
หยิ
่
ง
ของคนชั
่
ว
ขาพเจา'
4 ข า พเจ า จะตอบท า นกั บ มิ ต ร 13 แน ละ พระเจ ามิได ฟงสิ่ งไร
สาระ และองคผู ทรงมหิทธิฤทธิ์
สหายของทานดวย
5จงมองดูทองฟ าเถิด ดูเมฆซึ่ ง ก็มิไดทรงนับถือเสียงนั้ น
14 ถึงแมทานวา ทานจะไมเห็น
อยู สูงกวาทาน
6ถาทานทําบาป ทานจะไดอะไร พระองค แตคดีนั้ นก็อยู ตอพระ
ที่ กระทบกระเทือนพระองค ถา พั กตร พระองค ฉะนั้ นท านจง

35

(34) โยบ 34:2 (35) โยบ 13:2 (36) โยบ 23:16 (37) 1 ซมอ 15:23 (2) มธ 12:36
(3) โยบ 9:21 (4) โยบ 34:8 (5) โยบ 22:12 (6) สภษ 8:36 (7) โยบ 22:2-3
(8) ยชว 7:1-5 (9) โยบ 24:12 (10) โยบ 36:13 (11) โยบ 32:8 (12) สดด 18:41
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โยบ 35, 36
หนา 1128
วางใจในพระองคอยู
นิตย และเขาก็อยู ในที่ สูง
15 บั ดนี้ เพราะไม เป นเช นนั้ น 8และถ าเขาถู กจําด วยพั นธนาพระพิโรธของพระองคไดลงโทษ การ และติดอยู ในบวงแหงความ
แต พระองค มิ ไ ด สนพระทั ยการ ทุกขใจ
ละเมิดเสียมากมาย
9พระองค ก็ ทรงสําแดงกิ จกรรม
16 เพราะฉะนั้ นโยบจึ งอ า ปาก ของเขาทั้ งหลายแกเขา และการ
พูดคําลมๆแลงๆ และทวีคําพูด ละเมิ ด ของเขาว า เขาได ก ระทํา
โดยปราศจากความรู "
มากเกินไป
พระเจาทรงชอบธรรม
10 พระองค ท รงเบิ ก หู ของเขา
และเอลี ฮู พู ดต อไป ให ฟ งคําเตื อนสอน และทรง
บัญชาให เขากลับจากความชั่ วชา
ดวยวา
2 "ขอทนอยู กั บข าพเจ าสั ก ของเขา
หนอย และขาพเจาจะสําแดงแก 11 ถ าเขาทั้ งหลายเชื่ อฟ ง และ
ทาน เพราะขาพเจามีบางสิ่ งที่ จะ ปรนนิ บั ติ พระองค เขาจะอยู
ครบอายุ ของเขาด วยความเจริ ญ
พูดแทนพระเจาอีก
3ข าพเจ าจะเอาความรู มาจากที่ รุ งเรื อง และอยู ครบป ของเขา
ไกล และถวายความชอบธรรม ดวยความสุขใจ
12 แต ถ าเขาทั้ งหลายไม เชื่ อฟ ง
แกผู ทรงสรางขาพเจา
เขาทั
้ งหลายจะพิ น าศด วยดาบ
4เพราะที่ จริ งถ อยคําของข าพเจ ามิ ใช เท็ จ พระองค ผู ทรง และตายโดยปราศจากความรู
13 คนหน าซื่ อใจคดก็สะสมพระ
ความรู รอบคอบสถิตกับทาน
5ดู เถิ ด พระเจ าทรงอานุ ภาพ พิ โรธ เมื่ อพระองค ทรงมั ดเขา
และมิ ได ท รงเหยี ยดหยามผู ใ ด เขาไมรองใหชวย
เลย พระองค ทรงอานุ ภาพใน 14 เขาตายเมื่ อยั งหนุ มอยู และ
ชี วิ ต ของเขาอยู ท า มกลางพวก
เรื่ องกําลังและสติปญญา
6พระองค มิ ได สงวนชี วิ ตคนชั่ ว กะเทย
แต ท รงประทานความยุ ติ ธ รรม 15 พระองค ทรงช วยคนยากจน
ให พ นด วยความทุ กข ใจของเขา
แกคนยากจน
7พระองคมิ ไดทรงหันพระเนตร และทรงให ความลํ า เค็ ญเบิ ก หู
ของพระองค จ ากคนชอบธรรม ของเขา
แต กั บบรรดากษั ต ริ ย บนพระที่ 16 เออ พระองค ทรงชวนท าน
นั่ ง พระองค ทรงตั้ งเขาไว เป น ใหออกมาจากความคับใจ มายัง
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(15) โยบ 9:14 (16) โยบ 3:1 (2) โยบ 21:3 (3) โยบ 28:12-13 (4) โยบ 13:4
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หนา 1129
โยบ 36, 37
ที่ กว างที่ ไม มี การบี บ และสิ่ งที่ 25 มนุ ษยทั้ งปวงเพงดู สิ่ งนั้ นอยู
วางไวในสํารับของทานก็ มีแต สิ่ ง แลว มนุษยเห็นสิ่ งนั้ นไดแตไกล
อวนพี
26 ดู เถิ ด พระเจ านั้ นใหญ ยิ่ ง
17 แตทานก็สมกับการพิพากษา และเราก็ หาหยั่ งรู ถึ งพระองค ไม
คนชั่ ว การพิ พากษาและความ อายุของพระองค เป นสิ่ งที่ คนหา
เที่ ยงธรรมมาทันจับทาน
กันไมได
18 เหตุ ด วยพระพิ โรธ จงระวั ง 27 เพราะพระองค ท รงดึ ง หยด
เถิด เกรงวาพระองคจะเอาทาน น้ํ า ขึ้ นไป ซึ่ งตกลงเป นฝนจาก
ไปเสี ยด วยการลงโทษ แล วแม ไอน้ําของพระองค
การไถ อั นยิ่ งใหญ ก็ ไ ม สามารถ 28 ซึ่ งเมฆก็ เทลงมา และหยด
ชวยทานใหพนได
ลงที่ มนุษยอยางอุดม
19 พระองค จะสนพระทั ยใน 29 เออ มี คนใดเข าใจการแผ
ทรัพย สมบัติของทาน หรือทอง ของเมฆหรื อ และการคะนอง
คํา หรื อเรี่ ยวแรงทั้ งสิ้ นหรื อ แหงพลับพลาของพระองคหรือ
เปลาเลย
30 ดู เถิด พระองค ทรงกระจาย
20 อย าอาลั ยถึ งกลางคื น เมื่ อ ฟาแลบออกไปรอบพระองคและ
ชนชาติ ทั้ งหลายถู กตั ดขาดในที่ คลุมกนของทะเล
ของเขา
31 เพราะพระองคทรงพิพากษา
21 ระวั งให ดี อย าหั นไปหา ชนชาติ ทั้ งหลายด วยสิ่ งนี้ พระ
ความชั่ วช า เพราะทานเลื อกสิ่ ง องค ประทานอาหารอย า งอุ ด ม
นี้ มากกวาเลือกความทุกขใจ
สมบูรณ
22 ดู เถิ ด พระเจ าทรงสําแดง 32 พระองค ทรงคลุ มฟ าแลบ
ความยิ่ งใหญ ด วยฤทธานุ ภ าพ ด วยเมฆ และทรงบั ญชาให เมฆ
ของพระองค ผู ใดเปนผู สั่ งสอน บังฟาแลบนั้ น
เหมือนอยางพระองคเลา
33 เสี ยงครื นๆของมั นประกาศ
23 ผู ใดเป นผู บงการมรรคาของ เกี่ ยวกับพระองค และฝูงสัตว
พระองค หรื อผู ใดจะพู ดได ว า ก็ ประกาศเกี่ ยวกั บพายุ ซึ่ งจะมา
`พระองค ทรงกระทําความชั่ วช า ถึง"
แลว'
พระราชกิจและสติปญญา
24 จงระลึ กถึ ง ที่ จะยกย อ งพระ
ของพระเจา
ราชกิ จของพระองค ซึ่ งมนุ ษย
"เรื่ องนี้ กระทําให หั วใจ
ไดเห็นนั้ น
ของขาพเจาสั่ นรัว สะ-
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(17) โยบ 16:5 (18) สดด 2:5 (19) สภษ 10:2 (20) โยบ 3:20-21 (21) สดด 66:18
(22) 1 ซมอ 2:7-8 (23) โยบ 34:13 (24) โยบ 12:13 (26) โยบ 37:5 (27) โยบ 5:9
(28) โยบ 37:11 (29) โยบ 37:16 (30) โยบ 38:25 (31) โยบ 37:13 (32) โยบ 26:9
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โยบ 37
หนา 1130
ทกสะทานขวัญหนีดีฝอ
ดวยลมหายใจของพระองค และ
2จงตั้ งใจฟ งเสี ยงกั มปนาทของ น้ํากวางใหญก็แข็งตัว
พระองค และเสี ยงกระหึ่ มที่ 11 เช น เดี ย วกั น พระองค ท รง
ออกมาจากพระโอษฐ ของพระ บรรทุ กความชุ มชื้ นไว ที่ เมฆทึ บ
องค
พระองคทรงกระจายเมฆแหงฟา
3พระองคทรงปล อยให ไปทั่ วใต แลบออกไป
ฟ าทั้ งสิ้ น และฟ าแลบของพระ 12 มั นหั น ไปๆตามการนํา ของ
องคไปถึงสุดปลายแผนดินโลก
พระองค เพื่ อให มั นทําตามที่
4พระสุ รเสี ยงของพระองค คราง พระองค ทรงบั ญชามั นไว เ หนื อ
กระหึ่ มตามไป พระองค ทรง ผิวพิภพโลกนี้
แผดพระสุ รเสี ย งอั นโอฬารึ ก 13 ไม ว าจะเป นเพื่ อ การตี ส อน
ของพระองค พระองค มิไดทรง หรื อ เพื่ อแผ นดิ น ของพระองค
หน วงเหนี่ ยวฟ าแลบเมื่ อได ยิ น หรื อเพื่ อความเมตตา พระองค
พระสุรเสียงของพระองค
ทรงกระทําใหสิ่ งเหลานี้ เกิดขึ้ น
5 พระเจ า ทรงสํา แดงกั ม ปนาท 14 โอ ทานโยบเจาขา ขอฟงขอ
อย างประหลาดด วยพระสุรเสี ยง นี้ จงนิ่ งพิ จารณาการกระทําอั น
ของพระองค พระองคทรงกระ- มหัศจรรยของพระเจา
ทําการใหญโตซึ่ งเราเขาใจไมได
15 ท านทราบหรื อว าพระเจ า
6เพราะพระองค ตรั สกั บหิ มะว า ทรงกําชับมันอยางไร และกระ`ตกลงบนแผนดินซี' และในทํา- ทํา ให ฟ า แลบแห งเมฆของพระ
นองเดี ยวกั นก็ ตรั สกั บฝน และ องคมีแสง
กั บห าฝนอั นหนั กแห งกําลั งของ 16 ท านทราบถึ งการทรงตั วของ
พระองค
เมฆหรื อ เป นพระราชกิ จอั น
7พระองค ทรงมั ดมือของมนุ ษย ประหลาดของพระองค ผู สมทุ กคน เพื่ อทุ กคนจะรู จั กพระ บูรณในความรู
ราชกิจของพระองค
17 ตั วท าน ผู ที่ เสื้ อผ าของตน
8แล วสั ต ว ป า จึ งเข าไปสู รั ง ของ รอนเมื่ อแผ นดินโลกอบอาวและ
มัน และพักอยู ในถ้ําของมัน
ชื้ นเพราะลมทิศใต
9 ลมหมุ น ออกมาจากห อ งทิ ศ 18 ท านแผ ฟ าออกไปพร อมกั บ
ใต และความหนาวมาจากลม พระองค ได หรื อ ให แข็ งอย าง
เหนือ
คันฉองหลอม
10 พระเจ าประทานน้ํ า ค า งแข็ ง 19 จงสอนเรามาว าเราควรจะทูล
(2) โยบ 37:5 (3) สดด 77:13 (4) สดด 29:3-9 (5) 2 ซมอ 22:14 (6) โยบ 38:22
(7) โยบ 5:12 (8) สดด 104:22 (9) โยบ 9:9 (10) โยบ 38:29-30 (11) โยบ 36:27
(12) สดด 65:9 (13) โยบ 37:6 (14) อพย 14:13 (15) โยบ 28:24 (16) โยบ 26:8
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หนา 1131
โยบ 37, 38
พระองค อย างไร เพราะความ หน อยซิ เราจะถามเจ า ขอเจ า
มื ด เราจึ ง ร างสํา นวนของเราไม ตอบเรา
ได
4 เมื่ อเราวางรากฐานของแผ น
20 จะทู ลพระองค ได ไหมว า ดินโลกนั้ น เจาอยู ที่ ไหน ถาเจา
ข าพเจ าอยากจะทู ล ถ าผู ใดทู ล มีความเขาใจก็บอกเรามา
เขาจะต อ งถู ก กลื นไปหมดเป น 5 ผู ใดได กํ า หนดขนาดให โ ลก
แน
แนนอนละ เจาตองรู ซี หรือใคร
21 บั ดนี้ มนุษย เพ งดูฟาแลบอั น ขึงเชือกวัดบนนั้ น
สุกใสแหงเมฆไมได เมื่ อลมผาน 6 รากฐานของโลกจมไปอยู บน
ไปกวาดใหกระจาง
อะไร หรื อผู ใดวางศิ ลามุ มเอก
22 แสงทองสองมาจากทิศเหนือ ของมัน
พระเจ าทรงฉลองพระองค ด วย 7ในเมื่ อดาวรุ งแซซองสรรเสริญ
ความโอ อ าตระการอย างน า และบรรดาบุ ตรชายทั้ งหลาย
ครามกลัว
ของพระเจ า โห ร องด ว ยความ
23 องค ผู ทรงมหิ ทธิ ฤทธิ์ นั้ น ชื่ นบาน
เราจะคนพบพระองคไมได พระ 8หรื อผู ใดเอาประตู ป ดทะเลไว
องค ใหญยิ่ งในเรื่ องฤทธานุ ภาพ เมื่ อมันระเบิ ดออกมาดังออกมา
ความยุ ติ ธรรมและความเที่ ยง จากครรภ
ธรรมอันมากยิ่ ง พระองค จะไม 9 เมื่ อเราสร า งเมฆให เ ป น เสื้ อ
ทรงฝาฝน
และความมื ดทึ บ เป นผ าอ อม
24 เพราะฉะนั้ นมนุ ษย จึ ง ยํ า - ของมัน
เกรงพระองค พระองค ไม ทรง 10 แล วกําหนดเขตให มั น และ
นั บถื อ ผู ใดที่ มี ใ จประกอบด วย วางดาลและประตู
สติปญญา"
11 และกล าวว า `เจ าไปได ไกล
พระเจาทรงตอบโยบ
แคนี้ แหละ อยาเลยไปอีก และ
แล วพระเยโฮวาห ท รง คลื่ นคะนองของเจ า หยุ ด เพี ยง
ตอบโยบออกมาจากลม แคนี้ แหละ'
12 เจ า ได บั งคั บบั ญชาอรุ ณตั้ ง
หมุนวา
2 "นี่ ใครหนอที่ ให คํ า ปรึ กษา แต เจ าเกิ ดมา และเป นเหตุ ให
มื ดมนไปด วยถ อยคําอั นปราศ- อรุโณทัยรู จักที่ ของมันหรือ
13 เพื่ อมั นจะจั บปลายแผ นดิ น
จากความรู
3จงคาดเอวไว อยางกับลู กผู ชาย โลก และสลั ดคนชั่ วออกไปเสี ย
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(20) สดด 139:4 (21) โยบ 26:9 (22) สภษ 25:23 (23) โยบ 37:19 (24) สดด 130:4
(1) โยบ 37:1-2 (2) โยบ 12:3 (3) โยบ 40:7 (4) สภษ 8:22 (5) โยบ 11:9
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โยบ 38
หนา 1132
จากโลก
ไปบนแผนดินโลกอยู ที่ ไหน
14 โลกก็ เ ปลี่ ยนไปเหมื อนดิ น 25 ใครเซาะช อ งให ก ระแสฝน
เหนี ยวถู กตราประทั บ และทุ ก และทําทางใหฟาผา
สิ่ งเดนออกมาเหมือนเสื้ อผา
26 ให นําฝนมาบนแผ นดิ นที่ ไม
15 แสงสว า งถู ก ยึ ด ไว เ สี ย จาก มี คนอยู และบนถิ่ นทุ รกั นดาร
คนชั่ วราย และแขนของเขาที่ เงื้ อ ซึ่ งไมมีมนุษยที่ นั่ น
ขึ้ นก็ถูกหักเสีย
27 เพื่ อ ให พื้ น ดิ นที่ ร กร า งและ
16 เจ าเข าไปในตาน้ํ า แห งทะเล ว างเปล าได อิ่ มเอม และกระทํา
แลวหรือ หรือเดินเขาไปในซอก ใหหนอของตนออนงอกขึ้ น
มหาสมุทรแลวหรือ
28 ฝนมี พ อหรื อ หรื อผู ใดได
17 เขาเผยประตู ความตายแก กระทําใหเกิดหยาดน้ําคาง
เจ าแล วหรื อ หรื อเจ าได เห็ น 29 น้ําแข็ งมาจากครรภ ของผู ใด
ประตูเงามัจจุราชแลวหรือ
ผู ใดให กําเนิ ดแก ปุ ยน้ํา ค างแข็ ง
18 เจ าหยั่ งรู ความกว างใหญ แหงฟาสวรรค
ของแผ นดิ นโลกหรื อ ถ าเจ ารู 30 น้ํ า ถู ก ซ อ นไว เ หมื อ นมี หิ น
ทั้ งหมดนี้ ก็จงบอกมา
ปดบัง และผิวมหาสมุทรแข็งตัว
19 ทางที่ จะนํ า ไปสู สํ า นั ก ของ 31 เจ ามั ดหมู ดาวลู กไก ให เป น
ความสวางอยู ที่ ไหน และสวนที่ กลุ มได หรื อ หรื อแก เครื่ องผู ก
มืด สถานที่ นั้ นอยู ที่ ไหน
หมู ดาวไถไดหรือ
20 เพื่ อเจ าจะได พามั นไปยั ง 32 เจ า นํ า ดาวนั ก ษั ต รออกมา
แดนของมั น และเพื่ อเจ าจะได ตามฤดู ของมันไดหรือ หรื อเจา
เห็นทางไปบานของมัน
นําทางของหมู ดาวจระเข และลู ก
21 เจาคงรู เพราะเจ าเกิ ดมาแล ว ของมันไดไหม
อายุของเจาก็มากเหลือหลาย
33 เจ า รู ก ฎของฟ า สวรรค ห รื อ
22 เจ า เข า ไปในคลั ง หิ ม ะแล ว เปล า
เจ าตั้ งฟ าสวรรค ให
หรื อ หรื อเจ าเห็ นคลั งลู กเห็ บ ครอบครองแผนดินไดหรือ
แลวหรือ
34 เจ าตะเบ็ งเสี ยงไปถึ งเมฆได
23 ซึ่ งเราสงวนไว เพื่ อเวลายาก ไหมละ เพื่ อน้ํามากมายจะลงมา
ลําบาก เพื่ อวันศึกและสงคราม
คลุมเจา
24 ทางที่ จะไปสู ที่ ซึ่ งความสว าง 35 เจ าใช ฟาแลบออกไปเพื่ อให
แจกจ า ยออกไปนั้ นอยู ที่ ไหน มั นไปและพู ดกั บเจ าว า `เราอยู
หรื อที่ ซึ่ งลมตะวั นออกกระจาย ที่ นี่ ' ไดไหม
(14) สดด 104:2 (15) โยบ 5:14 (16) สดด 77:19 (17) สดด 9:13 (18) สดด 74:17
(19) โยบ 38:12 (21) โยบ 38:4 (22) โยบ 6:16 (23) โยบ 36:31 (24) โยบ 38:12
(25) โยบ 28:26 (26) สดด 104:10 (28) โยบ 38:8 (29) โยบ 38:8 (30) โยบ 37:10
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โยบ 38, 39
36 ใครให สติ ป ญญาภายใน 5ใครปล อยให ล าป าวิ่ ง กระเจิ ง
หรือใหความเขาใจแกจิตใจ
ไป ใครแกเชือกผูกลาเปลี่ ยว
37 ใครจะนั บเมฆด วยสติ ปญญา 6ซึ่ งเราได ให ถิ่ นทุ รกั นดารเป น
ได หรื อใครจะเอี ยงถุ งน้ํ า ของ บานของมัน และใหดินแหงแลง
ทองฟาได
เปนที่ อาศัยของมัน
38 เมื่ อผงคลี แข็ งอย างโลหะ 7 มั น เย ยเสี ยงอึ กทึ ก ของเมื อ ง
หลอม เมื่ อกอนดินเกาะกันแนน มั นไม ได ยินเสียงของผู ขับขี่ ตะหรือ
โกนบอก
39 เจ าล าเหยื่ อ ให สิ งโตได หรื อ 8 มั นตระเวนภู เ ขาอั น เป นลาน
หรื อ ให สิ ง โตหนุ มที่ หิ วอิ่ มได หญ าของมั น และมั นแสวงหา
ไหมละ
หญาเขียวทุกอยาง
40 เมื่ อ มั นหมอบอยู ในถ้ํ า ของ 9ม ายู นิ คอนยอมรั บใช เจ าหรื อ
มัน หรือนอนคอยอยู ในที่ กําบัง
มั นจะนอนค างคื นอยู ที่ รางหญ า
41 ใครจั ดหาเหยื่ อให กา เมื่ อ ของเจาหรือ
ลู กอ อนของมั น ร อ งต อพระเจ า 10 เจ าเอาเชื อ กผู ก ม า ยู นิ คอน
และระเหระหนไปเพราะขาด ให ลากไถได หรื อ หรื อมั นจะ
อาหาร"
ยอมคราดที่ ลุ มตามเจาไปหรือ
พระเจาทรงสําแดงใหโยบเห็น 11 เจ าจะพึ่ งมั น เพราะแรงมั น
มากได หรื อ หรื อจะมอบงาน
สติปญญาของพระองค
ของเจาไวกับมัน
ในสิ่ งสารพัดที่ ทรงสรางไว
"เจ ารู ไหมว า เลี ย งผา 12 เจาไวใจว ามั นจะกลับมาและ
ตกลู กเมื่ อไร เจ า เคย นําข าวของเจ ามาที่ ลานนวดข าว
หรือ
เฝาดูกวางตัวเมียตกลูกหรือ
2เจ านั บเดื อนที่ มั นท องครบได 13 เจ าให ป กอั นสวยงามแก นก
หรื อ และเจ ารู เวลาเมื่ อมั นตก ยู งหรื อ และให ป กและขนแก
นกกระจอกเทศหรือ
ลูกไหม
3 คื อ เมื่ อมั น ฟุ บลงตกลู ก ของ 14 ซึ่ งละไข ของมั นไว กั บดิ นให
มันแลวก็ตกลูกออนของมันออก มันอบอุ นอยู ในดิน
15 ลื มไปว า ตี นหนึ่ งอาจจะ
มา
4 ลู กอ อ นของมั น แข็ งแรงขึ้ น เหยียบมันแหลก และสัตวปาทุ ง
มั นเติ บโตใหญ ด วยมี ข าวกิ น จะย่ํามัน
16 มันรุนแรงตอลูกออนของมัน
มันออกไปแลวไมกลับมาหาอีก

39

(36) โยบ 32:8 (37) ปฐก 15:5 (39) โยบ 4:10 (40) ปฐก 49:9 (41) สดด 104:27
(1) 1 ซมอ 24:2 (2) ยรม 2:24 (5) โยบ 6:5 (6) พบญ 29:23 (7) โยบ 39:18
(8) โยบ 40:15 (9) กดว 23:22 (10) โยบ 39:5 (11) สดด 20:7 (12) นหม 13:15
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โยบ 39, 40
หนา 1134
อย างกั บว าไม ใช ลู กของมั น ถึ ง บัญชาของเจาหรือ ทั้ งทํารังของ
มันจะเหนื่ อยเปลา มันก็ไมกลัว
มันบนที่ สูง
17 เพราะพระเจ าทรงกระทําให 28 มั น อยู ที่ หน า ผาและทํ า รั ง
มั นลื มสติ ป ญญา และมิ ได ทรง ของมั น บนชะโงกผาและบนที่
ใหมันมีความเขาใจ
เขมแข็ง
18 เมื่ อมันเรงตัวเองใหหนี มัน 29 มั น ส า ยหาเหยื่ อจากที่ นั่ น
หัวเราะเยาะมาและคนขี่
ตาของมันเห็นเหยื่ อไดแตไกล
19 เจ าให พลั งแก ม าหรื อ เจ า 30 ลู กอ อนของมันดูดเลื อดและ
หมคอของมันดวยฟารองหรือ
มีอะไรถูกฆาตายที่ ไหน มันอยู ที่
20 เจ า ทําให มั นกลั วอย างตั๊ ก- นั่ นแหละ"
แตนหรือ เสียงหายใจอันดังของ
โยบถอมตัวลง
มันนาสะพรึงกลัว
และพระเยโฮวาห ตรั ส
21 มั นตะกุ ยไปในหุ บเขา และ
กับโยบวา
เต นโลดด วยกําลั งของมั น มั น 2 "คนมั ก ติ จะโต แย ง กั บองค ผู
ออกไปปะทะคนถืออาวุธ
ทรงมหิ ทธิ ฤทธิ์ หรื อ เขาผู โต
22 มั น หั วเราะเยาะความกลั ว แย งกั บพระเจ า ขอให เขาตอบ
และไม ตกใจ มันไมหันกลับหนี หนอยเถอะ"
ดาบ
3แล วโยบทู ลตอบพระเยโฮวาห
23 แล งธนู กวั ดแกว งกระทบมั น วา
หอกใหญ ที่ วาววั บและหอกซั ด 4"ดูเถิด ขาพระองคนี้ ก็กระจิริด
กระแทกมัน
จะทู ลพระองค วากระไรได ข า
24 มั น โกยดิ น ด วยความดุ ร า ย พระองคเอามือปดปาก
และเดื อดดาล พอได ยิ นเสี ยง 5 ข า พระองค ไ ด ก ราบทู ล ครั้ ง
แตร มันยืนนิ่ งอยู ตอไปไมได
หนึ่ งแลว และจะไมกราบทูลอีก
25 เมื่ อเปาแตรขึ้ น มันรอง `ฮี สองครั้ งแล ว แต ขาพระองค จะ
แฮ ' มันได กลิ่ นสงครามแต ไกล ไมทูลตอไป"
ทั้ งเสียงตะโกนของผู บังคั บบัญ- 6แล วพระเยโฮวาห ทรงตอบโยบ
ชาและเสียงโหรอง
ออกมาจากลมหมุนวา
26 เหยี่ ยวนกเขาโผไปมาด วย 7 "จงคาดเอวไว อย างลู กผู ชาย
สติ ปญญาของเจ าหรื อ และกาง หน อยซี เราจะถามเจ า ขอเจ า
ปกของมันตรงไปทางทิศใต
ตอบเรา
27 นกอิ นทรี ทะยานขึ้ นตาม 8เจ ายั งจะให เราอยู ฝ ายผิ ดหรื อ

40

(17) โยบ 17:4 (18) โยบ 39:7 (19) อพย 15:1 (20) โยบ 41:20 (22) โยบ 39:16
(23) โยบ 41:26 (24) โยบ 37:20 (25) สดด 70:3 (26) ลนต 16:11 (27) อพย 19:4
(28) 1 ซมอ 14:4 (29) โยบ 9:26 (30) อสค 39:17 (1) โยบ 40:6 (2) โยบ 9:3
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โยบ 40, 41
เจ าจะหาว าเราผิ ด เพื่ อเจ าจะ 19 มั นเป นพระราชกิ จชิ้ นที่ สําเปนฝายชอบหรือ
คั ญของพระเจ า ผู ทรงสร างมั น
9เจ ามี แขนเหมื อนพระเจ าหรื อ นําดาบมาให
และเจ าทําเสียงกัมปนาทเหมือน 20 ภู เ ขาผลิ ต อาหารให มั น แน
เสียงของพระองคไดหรือ
เปนที่ ที่ สัตวปาทุ งทุกชนิดเลน
10 จงเอาความโอ อ าตระการ 21 มั นนอนอยู ใต ต นไม ที่ มี ร ม
และความสง าผ าเผยประดั บตั ว เงา ในเพิงออและในบึง
จงเอาสง าราศี และความสง างาม 22 ต นไม ที่ มี ร มเงาเป นเงาคลุ ม
หมตัว
มัน ตนหลิ วแหงธารน้ําลอมมัน
11 เทความกริ้ วที่ ล นของเจานั้ น ไว
ออกมา จงดู ทุ กคนที่ เย อหยิ่ ง 23 ดู เถิ ด มันดื่ มแม น้ําจนหมด
และทําใหเขาตกต่ําลง
และไมรีบหนีไป มันวางใจวาจะ
12 จงดู ทุ กคนที่ เย อหยิ่ งและดึ ง ดูดแมน้ําจอรแดนเขาใสปากมัน
เขาลงมา และเหยี ยบคนชั่ วไว 24 มั นจ องตาดู แม น้ํา จมู กมั น
ตรงที่ ที่ เขายืนอยู นั้ น
ทะลุผานบวงทั้ งหลายได"
13 ซ อนเขาไว ในผงคลี ด วยกั น
พระเจาทรงแสดงฤทธิ์ อํานาจ
มั ดหน าของเขาไวด วยกั นในโลก
ในตัวเลวีอาธาน
บาดาล
"เจ า จะลากเลวี อ าธาน
14 แลวเราเองจะยอมรับวา มือ
ออกมาด วยเบ็ ดได หรื อ
ขวาของเจาสามารถชวยเจาได
หรื อ จะเอาเชื อกกดลิ้ นของมั น
15 ดู เบเฮโมทเถิ ด ซึ่ งเราได ลงได
สร างอยางที่ เราไดสรางเจา มั น 2เจ าเอาเชื อกสนตะพายมั น ได
กินหญาเหมือนวัว
หรือ หรือเอาหนามเจาะคางมัน
16 ดูเถิด กําลังของมันอยู ในเอว ได
และฤทธิ์ ของมันอยู ในกลามเนื้ อ 3 มั น จะวิ ง วอนต อ เจ า เป น อั น
ทอง
มากหรือ มันจะพูดด วยคําอ อน
17 มั น ขยั บหางของมั น ให แข็ ง หวานกับเจาหรือ
เหมื อนไม สนสี ดาร เอ็ นโคนขา 4 มั น จะทํ า พั น ธสั ญญากั บเจ า
ของมันก็สานเขาดวยกัน
เพื่ อเจ าจะรั บมั นเป นบ าวตลอด
18 กระดู กของมั นเหมื อ นท อน ไปหรือ
ทองสัมฤทธิ์ และกระดูกของมัน 5 เจ า จะเล น กั บมั น เหมื อ นนก
เหมือนทอนเหล็ก
หรือเจาจะผูกมั นไวใหสาวๆของ

41

(9) โยบ 9:4 (10) โยบ 39:19 (11) โยบ 20:23 (12) สดด 60:12 (13) โยบ 14:13
(14) สดด 44:3 (15) ปฐก 1:24 (17) โยบ 41:23 (18) โยบ 7:12 (19) โยบ 26:13
(20) โยบ 40:15 (21) อสย 19:6 (22) ลนต 23:40 (23) อสย 37:25 (24) โยบ 41:1
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โยบ 41
หนา 1136
เจาเลนหรือ
แนบตั ว มั น สนิ ท เหมื อ นอย า ง
6 เพื่ อนฝู งจะมาจั บและกิ น มั น ตราผนึก
ได หรื อ เขาทั้ งหลายจะแบ งกั น 16 มั นอยู ชิ ดกั นมาก ไม มี ลม
ทามกลางพวกพอคาหรือ
ผานเขาไปได
7 เจ าเอาฉมวกป ก หนั ง ของมั น 17 เกล็ ดเหล านั้ นต อซึ่ งกั นและ
หรื อเอาหลาวแทงหั วของมั นได กัน มั นเกาะติดหมด และแยก
หรือ
จากกันไมได
8ลงมื อจั บมั นดู เมื่ อคิ ดถึ งการ 18 การจามของมั น ปล อ ยแสง
ตอสู กับมันแลว เจาจะไมคิดทํา สว างออกมา ตาของมั นเหมื อน
อีก
อยางแสงอรุณรุ งเชา
9ดูเถิด ความหวังของคนที่ อาจ 19 คบเพลิ งออกมาจากปากของ
สู มั นนั้ นก็ เป นของเปล า เมื่ อ มัน ประกายไฟกระโดดออกมา
เห็ นมั นเข าเท านั้ น จะไม ล มลง 20 ควั น ออกมาทางรู จ มู ก ของ
หรือ
มั นอย างกั บมาจากหม อ หรื อ
10 ไม มี ใครดุ พอที่ จะไปยั่ วเย า หมอขนาดใหญที่ เดือดพลาน
มัน แลวใครเลาจะยืนมั่ นตอเรา 21 ลมหายใจของมั นจุ ดถ านลุ ก
ได
เปลวเพลิ งออกมาจากปากของ
11 ใครเล าที่ จะขั ดขวางเรา ซึ่ ง มัน
เราจะตองตอบสนองเขา สิ่ งใดๆ 22 กํ า ลั งอยู ในลํ า คอของมั น
ที่ อยู ใต ฟ า สวรรค ทั้ ง สิ้ น ก็ เป น และความสยดสยองเต นอยู ข าง
ของเรา
หนามัน
12 เราจะไม งดพู ดถึ งอวั ยวะ 23 หลื บเนื้ อของมั นเกาะติ ดกั น
ตางๆของมัน หรือกําลังอันแข็ง หล อติดกั นแนน ทําอะไรมั นไม
กล าของมั น หรื อโครงร างอั นดี ได
ของมัน
24 หั วใจของมั น แข็ ง อย า งกั บ
13 ใครจะถลกเสื้ อ ชั้ น นอกของ หิน เออ แข็งเหมือนอยางแทน
มันออกได ใครจะแทงเขาไปใน หินโม
เสื้ อเกราะสองชั้ นของมันได
25 เมื่ อมั นลอยขึ้ นมา ผู ทรง
14 ใครจะเป ดประตูหน าของมัน อานุ ภาพก็ กลั วมั น พอมั นแว ง
ได ฟ นของมันนั้ นน าสยดสยอง เขาทั้ งหลายก็มีใจฝอเสียแลว
โดยรอบ
26 ถึ งคนใดเอาดาบลองแทงมัน
15 เกล็ ดของมั นอยู อย างทะนง ก็ ต อต านมั นไม ได ไม ว าหอก
(6) วนฉ 14:11 (7) โยบ 41:26 (8) 1 พกษ 20:11 (9) พบญ 28:34 (10) ปฐก 49:9
(11) โยบ 22:2 (12) ปฐก 1:25 (13) 2 พกษ 19:28 (14) โยบ 38:10 (15) ยรม 9:23
(18) โยบ 3:9 (19) สดด 18:8 (20) ยรม 1:13 (21) สดด 18:8 (22) โยบ 39:19
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หนา 1137
โยบ 41, 42
หรือแหลน หรือหอกซัด
ข าพระองค จึ ง กล า วถึ ง สิ่ งที่ ข า
27 มันนับเหล็กวาเปนฟาง และ พระองค ไม เข าใจ สิ่ งที่ ประทองสัมฤทธิ์ วาเปนไมผุ
หลาดเกิ นแก ขาพระองค ซึ่ งข า
28 ลู กธนู ทํา ให มั น หนี ไปไม ไ ด พระองคไมทราบ
หินลูกสลิงก็กลายเปนตอขาว
4`ฟงซี เราจะพูด เราจะถามเจา
29 ไม กระบองก็ นั บเป นตอข าว ขอเจาตอบเรา'
ด วย มั นหั วเราะเยาะการซั ด 5 ข า พระองค เ คยได ยิ น ถึ ง พระ
หอก
องค ด วยหู แต บัดนี้ ตาของข า
30 เบื้ องล างของมันคมอยางกับ พระองคเห็นพระองค
เศษหม อแตก มั นเหยี ยดตั ว 6ฉะนั้ นข าพระองคจึ งเกลียดตน
ออกบนเลนเหมือนแหลมคม
เอง และกลับใจอยู ในผงคลีและ
31 มั นทําให น้ําลึ กเดื อดเหมื อน ขี้ เถา"
หม อ มั นทําให ทะเลเหมื อน
ความมั่ งคั่ งของโยบ
หมอน้ํามันทา
กลับมาสู ทานอีก
32 มั นละทางแวบวาบไว ข าง 7เมื่ อพระเยโฮวาหตรัสพระวจหลั ง ทําให ใครๆคิ ดว ามหา นะเหล านี้ แก โยบแล ว พระเยสมุทรผมหงอก
โฮวาหตรัสกับเอลีฟสชาวเทมาน
33 บนแผ นดิ นโลก ไม มี อะไร ว า "ความพิ โรธของเราพลุ งขึ้ น
เหมือนมัน เปนสิ่ งที่ ถูกสรางไม ตอเจา และตอสหายทั้ งสองของ
ใหรู จักความกลัว
เจ า เพราะเจ ามิ ได พู ดถึ งเรา
34 มั นเห็ นทุ กสิ่ งที่ อยู สู ง มั น อย างที่ ถู ก ดั งโยบผู รั บใช ของ
เป นกษั ตริ ย เหนื อบรรดาสั ตว ที่ เราไดพูด
สงา"
8เพราะฉะนั้ นจงเอาวั วผู เจ็ ดตั ว
โยบสารภาพตอพระเจา
และแกะผู เจ็ ดตั ว ไปหาโยบผู
แล วโยบทู ลพระเยโฮ- รั บใช ของเรา และถวายเครื่ อง
วาหวา
เผาบูชาสําหรับเจาทั้ งหลาย และ
2"ขาพระองคทราบแลววา พระ โยบผู รั บใช ของเราจะอธิ ษฐาน
องค ทรงกระทําทุ กสิ่ งได และ เพื่ อเจา เพราะเราจะยอมรับเขา
พระประสงค ของพระองค จะ เกรงว า เรากระทํ า กั บเจ า ตาม
ไมหดหู ไปไดเลย
ความโง ของเจ า เพราะเจ าทั้ ง
3 `นี่ ใครหนอที่ ซ อ นคํา ปรึ ก ษา หลายมิ ได พู ด ถึ งเราอย างที่ ถู ก
ด วยไร ความรู ' เพราะฉะนั้ น ดังโยบผู รับใชของเราไดพูด"

42

(28) โยบ 39:7 (29) 2 พศด 26:14 (31) โยบ 41:20 (33) โยบ 40:19
(34) โยบ 26:12 (2) ปฐก 18:14 (3) โยบ 38:2 (4) ปฐก 18:27 (5) โยบ 4:12
(6) โยบ 9:31 (7) โยบ 2:11 (8) กดว 23:1, 14
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โยบ 42
หนา 1138
9ฝ ายเอลี ฟสชาวเทมาน และ พระพรชี วิ ต บั้ นปลายของโยบ
บิลดัดคนชูอาห และโศฟารชาว มากยิ่ งกวาบั้ นตนของทาน และ
นาอาเมห ได ไปกระทําตามที่ ท านมี แกะหนึ่ งหมื่ นสี่ พั น อู ฐ
พระเยโฮวาห ตรั สสั่ ง และพระ หกพัน วัวผู พันคู และลาตัวเมีย
เยโฮวาหทรงยอมรับโยบ
หนึ่ งพัน
10 และพระเยโฮวาหทรงใหโยบ 13 ท านมี บุตรชายเจ็ ดคน และ
กลับสู สภาพดี เมื่ อทานอธิษ- บุตรสาวสามคนดวย
ฐานเผื่ อสหายของทาน และพระ 14 และท า นเรี ยกชื่ อคนแรกว า
เยโฮวาห ประทานให โยบมี ม าก เยมีมาห และชื่ อคนที่ สอง เคสิเปนสองเทาของที่ มีอยู กอน
ยาห และชื่ อคนที่ สาม เคเรน11 และบรรดาพี่ น อ งชายหญิ ง หัปปุค
ของท าน และบรรดาผู ที่ รู จั ก 15 และในแผ นดิ นนั้ นทั้ งสิ้ นไม
ท านมาก อนได มาหาท าน และ มี หญิ งใดงดงามเท าบรรดาบุ ตร
รั บ ประทานอาหารกั บท านใน สาวของโยบ และบิดาของเขาได
บ านของท าน และเขาทั้ งหลาย ให ม รดกแก เ ธอพร อมกั บพวก
สําแดงความเห็ นอกเห็ นใจและ พี่ ชายและนองชายของเธอ
เล าโลมท าน ด วยเรื่ องเหตุ ร าย 16 ต อจากนี้ ไป โยบมี ชี วิ ตอยู
ทั้ งสิ้ นซึ่ งพระเยโฮวาหทรงนํามา อี กหนึ่ งร อยสี่ สิ บป และได เห็ น
เหนือทาน และตางก็ใหเงินแผน บุ ตรชายของท าน หลานเหลน
หนึ่ งกั บแหวนทองคําวงหนึ่ งแก ของทานสี่ ชั่ วอายุ
ทาน
17 และโยบก็ สิ้ นชี วิตเป นคนแก
12 และพระเยโฮวาหทรงอํานวย หงอมทีเดียว

(9) โยบ 34:31-32 (10) พบญ 30:3; โยบ 5:18-20; สดด 14:7; 53:6
(11) โยบ 19:13-14; สภษ 16:7 (12) พบญ 8:16; โยบ 8:7 (13) โยบ 1:2
(15) สดด 144:12; กจ 7:20 (16) ปฐก 11:32; ปฐก 25:7 (17) โยบ 5:26; ปฐก 15:15
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