
หนา 1080โยบ
หลักความประพฤติ

ครอบครัว ความมั่งค่ัง
และทางที่เปน

ตามอยางพระเจาของโยบ

1มีชายคนหนึ่ งในแผนดินอูส
ชื่อโยบ ชายคนนั้นเปนคนดี

รอบคอบและเที่ยงธรรม เปนผู
เกรงกลัวพระเจาและหันเสียจาก
ความชั่วราย
2ทานใหกําเนิดบุตรชายเจ็ดคน
และบุตรสาวสามคน
3สวนสัตวเลี้ยงของทาน มีแกะ
เจ็ดพันตัว อูฐสามพันตัว วัวหา
รอยคู และลาตัวเมียหารอยตัว
และทานมีคนใชมากมาย ดังนั้น
ชายผูนี้ จึงใหญโตที่สุดในบรรดา
ชาวตะวันออก
4 บุตรชายของทานเคยจัดการ
เลี้ ยงในบ านของแตละคนตาม
วันกําหนดของตน เขาจะใชให
ไปเชิญนองสาวทั้ งสามคนของ
เขามารับประทานและดื่มกับเขา
ดวย
5และเมื่ อการเลี้ ยงเวียนครบ
รอบแลว โยบจะใชใหไปทําพิธี
ชําระตัวเขาทั้ งหลายใหบริสุทธิ์
และทานจะตื่นแตเชามืด ถวาย
เครื่ องเผาบูชาตามจํานวนของ
เขาทั้ งหมด เพราะโยบกลาววา
"ชะรอยบุตรชายของขาพเจาได
กระทําบาป และแชงพระเจาอยู

ในใจของเขา" โยบกระทําดังนี้
เร่ือยมา

ซาตานฟองวา
โยบรับใชพระเจา

เพราะรักความมั่งค่ัง
6อยูมาวันหนึ่ง เมื่อบุตรชายทั้ง
หลายของพระเจามารายงานตัว
ตอพระพักตรพระเยโฮวาห ซา-
ตานไดมาในหมูเขาดวย
7พระเยโฮวาหตรัสถามซาตาน
วา "เจามาจากไหน" ซาตานทูล
ตอบพระเยโฮวาหวา "จากไปๆ
มาๆอยูบนแผนดินโลก และจาก
เดินข้ึนเดินลงบนนั้น"
8และพระเยโฮวาหตรัสกับซา-
ตานวา "เจาไดไตรตรองดูโยบ
ผู รั บใช ของเราหรื อไม ว าใน
แผนดินโลกไมมีใครเหมือนเขา
เป นคนดี รอบคอบและเที่ ยง
ธรรม เกรงกลัวพระเจาและหัน
เสียจากความชั่วราย"
9แลวซาตานทูลตอบพระเยโฮ-
วาหวา "โยบยําเกรงพระเจา
เปลาๆหรือ
10 พระองคมิไดทรงกั้ นรั้ วตน
ไมรอบตัวเขา และครัวเรือนของ
เขา และทุกสิ่งที่เขามีอยูเสียทุก
ดานหรือ พระองคไดทรงอํานวย
พระพรงานน้ํามือของเขา และ
ฝู งสั ตว ของเขาได ทวี ข้ึ 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
11 แตขอย่ืนพระหัตถเถิด และ
แตะตองสิ่งของทั้งสิ้นที่ เขามีอยู
และเขาจะแชงพระองคตอพระ
พักตรพระองค"
12 และพระเยโฮวาห ตรั สกั บ
ซาตานวา "ดูเถิด บรรดาสิ่ งที่
เขามีอยู ก็อยู ในอํานาจของเจา
เพียงแตอยาย่ืนมือแตะตองตัว
เขาเทานั้ น" ซาตานจึงออกไป
จากพระพักตรของพระเยโฮวาห

ซาตานรับอนุญาต
ฆาบรรดาบุตรของโยบ

และทําลายฝูงสัตวของทาน
13 อยู มาวันหนึ่ งเมื่ อบุตรชาย
หญิงของทานกําลังรับประทาน
และดื่ มน้ําองุ นอยู ในเรือนของ
พ่ีชายหัวปของเขา
14 มีผูสื่อสารมาหาโยบเรียนวา
"วัวกําลังไถนาอยู และลากําลัง
กินหญาในที่ขางๆ
15 และคนเสบามาโจมตีเอามัน
ไป และฆาคนใชเสียดวยคมดาบ
และขาพเจาผูเดียวไดหนีรอดมา
เรียนทาน"
16 ขณะที่ เขากําลังพูดอยู ก็มี
อีกคนหนึ่ งมาเรียนวา "เพลิง
ของพระเจ าตกลงมาจากฟ า
สวรรค ไหมแกะและคนใชและ
เผาผลาญเสียหมด และขาพเจา
แต ผู เดี ยวไดหนี รอดมาเรี ยน
ทาน"
17 ขณะที่เขากําลังพูดอยู มีอีก

คนหนึ่งมาเรียนวา "ชาวเคลเดีย
จัดเปนสามกองทําการปลนเอา
อูฐไป และฆาคนใชเสียดวยคม
ดาบ และขาพเจาผู เดียวไดหนี
รอดมาเรียนทาน"
18 ขณะที่เขากําลังพูดอยู มีอีก
คนหนึ่ งมาเรียนวา "บุตรชาย
หญิงของทานกําลังรับประทาน
และดื่ มน้ําองุ นอยู ในเรือนของ
พ่ีชายหัวปของเขา
19 และดูเถิด มีพายุใหญขาม
ถิ่นทุรกันดารมากระทบเรือนทั้ง
สี่ มุม และเรือนนั้นพังทับคน
หนุม และเขาก็ตาย และขาพเจา
ผูเดียวไดหนีรอดมาเรียนทาน"
20 แลวโยบก็ลุกข้ึน ฉีกเสื้ อ
คลุมของตน โกนศีรษะ กราบลง
ถึงดินนมัสการ
21 ทานวา "ขาพเจามาจาก
ครรภ มารดาของข าพเจ าตั ว
เปลา และขาพเจาจะกลับไปตัว
เปลา พระเยโฮวาหทรงประทาน
และพระเยโฮวาหทรงเอาไปเสีย
สาธุการแดพระนามพระเยโฮ-
วาห"
22 ในเหตุการณนี้ ทั้ งสิ้ นโยบมิ
ไดทําบาปหรือกลาวโทษพระเจา
อยางโงเขลา

ซาตานรับอนุญาต
ทรมานตัวโยบเอง

2และอยูมาวันหนึ่ง เมื่อบุตร
ชายทั้ งหลายของพระเจามา

โยบ 1, 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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รายงานตั วต อพระพั กตรพระ
เยโฮวาห ซาตานก็มาในหมูพวก
เขาเพ่ือรายงานตัวตอพระพักตร
พระเยโฮวาหดวย
2และพระเยโฮวาหตรัสถามซา-
ตานวา "เจามาจากไหน" ซาตาน
ทูลตอบพระเยโฮวาหวา "จาก
ไปๆมาๆอยูบนแผนดินโลกและ
จากเดินข้ึนเดินลงบนนั้น"
3และพระเยโฮวาหตรัสกับซา-
ตานวา "เจาไดไตรตรองดูโยบ
ผู รับใชของเราหรือไมวา บน
แผนดินโลกไมมีใครเหมือนเขา
เป นคนดี รอบคอบและเที่ ยง
ธรรม เกรงกลัวพระเจาและหัน
เสียจากความชั่ วราย เขายังยึด
มั่ นในความซื่ อสัตยของเขาอยู
ถึงแมเจาชวนเราใหตอสู กับเขา
เพ่ือทําลายเขาโดยไมมีเหตุ"
4แลวซาตานทูลตอบพระเยโฮ-
วาหวา "หนังแทนหนัง คนยอม
ใหทุกอยางที่ เขามีอยู แทนชีวิต
ของเขา
5แตบัดนี้ ขอพระองคเหยียด
พระหัตถของพระองค และ
แตะตองกระดูกและเนื้อของเขา
และเขาจะแชงพระองคตอพระ
พักตรของพระองค"
6และพระเยโฮวาหตรัสกับซา-
ตานวา "ดูเถิด เขาอยูในมือของ
เจา จงไวชีวิตของเขาเทานั้น"
7ซาตานจึ งออกไปจากเบื้ อง

พระพั กตร ของพระเยโฮวาห
และไดใหโยบเปนฝราย ตั้งแต
ฝาเทาของทานจนถึงกระหมอม
ที่ศีรษะ
8และทานก็เอาชิ้นหมอแตกขูด
ตัวของทาน และนั่ งอยู ในกอง
ข้ีเถา

ภรรยาโยบเยาะเยยทาน
9แลวภรรยาทานเรียนวา "ทาน
ยังจะยึดมั่นในความซื่อสัตยของ
ทานอีกหรือ จงแชงพระเจาและ
ตายเสียเถอะ"
10 แตทานตอบนางวา "เธอพูด
อยางหญิงโฉดจะพึงพูด อะไร
กัน เราจะรับสิ่ งดีจากพระหัตถ
ของพระเจา และจะไมรับของชั่ว
บางหรือ" ในเหตุการณนี้ทั้งสิ้น
โยบมิ ได กระทําบาปด วยริ มฝ
ปากของตน

สหายสามคนของโยบ
11 เมื่อสหายทั้งสามของโยบได
ยินถึงภัยพิบัตินี้ทั้ งสิ้นที่ ไดเกิด
ข้ึนกับทาน ตางก็มาจากที่ของ
ตน คือ เอลีฟสชาวเทมาน บิล-
ดัดคนชูอาห และโศฟารชาวนา-
อาเมห เขาไดนัดมาพรอมกัน
เพ่ื อร วมทุกขกั บท านและเล า
โลมใจทาน
12 เมื่ อเขาเงยหน าข้ึ นแต ไกล
เขาก็จําทานไมได ก็เปลงเสียง
รองไห ตางก็ฉีกเสื้ อคลุมของ
ตน และซัดผงคลีดินเหนือศีรษะ

โยบ 2

(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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ของตนข้ึนไปยังฟาสวรรค
13 และนั่งกับทานบนดินเจ็ดวัน
เจ็ดคืน ไมมีสักคนหนึ่ งพูดกับ
ทานสักคํา ดวยเขาเห็นวาความ
ทุกขระทมของทานนั้ นใหญ ย่ิ ง
นัก

โยบกลาวถึงความทุกข
และความหมดหวังของตน

3ต อมาโยบอ าปากของท าน
แชงวันกําเนิดของทาน

2และโยบวา
3"ขอใหวันซึ่ งขาเกิดนั้ นพินาศ
ทั้งคืนที่พูดวา `ตั้งครรภเด็กชาย
คนหนึ่งแลว' นั้นดวย
4ขอใหวันนั้นเปนความมืด ขอ
พระเจาจากเบ้ื องบนอยาแสวง
หาวันนั้น หรืออยาใหแสงสวาง
สองในวันนั้น
5ขอความมืดทึบและเงามัจจุ-
ราชยึดเอาวันนั้นไว ขอใหเมฆ
คลุมมันไว ขอใหความดําทะมึน
แหงวันนั้นทําใหมันหวาดกลัว
6 คืนนั้นนะ ขอใหความมืดทึบ
ฉวยมันไว อยาใหมันเขาสวน
ทามกลางบรรดาวันของป อยา
ใหนับมันเขาเปนสวนของเดือน
ตอไปเลย
7ดูเถิด ขอใหคืนนั้นเปนหมัน
ขออยาให เสียงรองอันชื่ นบาน
ไดยินในคืนนั้น
8ขอใหบรรดาผูที่สาปวันไดสาป
คืนนั้นดวย คือผูที่พรอมจะ

เปลงเสียงรองคร่ําครวญ
9ขอใหดาวเวลารุ งสางของมัน
มืด ขอใหมันหวังความสวาง
แตไมพบ อยาใหเห็นแสงอรุณ
รุงเชา
10 เพราะว ามันมิ ได ปดประตู
แหงครรภมารดาของขา หรือ
ซอนความเศราโศกจากตาของ
ขา
11 ทําไมขาไมตายเสียแตกําเนิด
ทําไมข าไม ขาดใจเสี ยเมื่ อข า
ออกมาจากครรภแลวก็สิ้นไป
12 ทําไมหัวเขาจึงรับขาไว หรือ
ทําไมหัวนมมีใหขาดูด
13 ถาหาไมแลว ขาจะนอนเงียบ
สงบอยู ขาจะหลับ แลวขาจะได
หยุดพักอยู
14 กับพวกกษัตริยและพวกที่
ปรึกษาของแผนดินโลก ผู ได
สรางที่ โดดเดี่ ยวอางวางไวสํา-
หรับตัวเอง
15 หรือกับเจ านายผู มีทองคํา
ผูบรรจุเงินไวเต็มบาน
16 หรือทําไมขาไมเปนอยางลูก
ที่แทงซึ่งซอนไว อยางทารกซึ่ง
ไมเคยเห็นแสงสวาง
17 ที่ นั่ นคนชั่ วรายหยุดดิ้ นรน
และที่ นั่ นผู ที่ เหนื่ อยอ อนได
หยุดพัก
18 ที่นั่นผูถูกจองจําก็สบายดวย
กัน เขาทั้ งหลายไมไดยิน
เสียงของผูกดข่ี

โยบ 2, 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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19 ผูนอยและผู ใหญก็อยูที่ นั่ น
และทาสก็เปนอิสระพนจากนาย
ของเขา
20 ไฉนหนอผูที่ ทนทุกข เวทนา
อยางนี้ ยังไดรับแสงสวาง และ
ผูที่มีใจขมขื่นไดรับชีวิต
21 ผูคอยความตาย แตมันไม
มา และขุดหามันมากกวาหา
ทรัพยที่ซอนอยู
22 ผู ซึ่ งเปรมปรีดิ์ อยางย่ิ งและ
ยินดี เมื่อเขาพบหลุมฝงศพ
23 ไฉนจึ งประทานความสว าง
แกผูที่ทางของเขาซอนอยู ผูซึ่ง
พระเจาทรงลอมรั้วตนไมกั้นไว
24 เพราะการถอนหายใจของขา
มีมากอนอาหารของขา และการ
ครวญครางของข าก็ เทออกมา
เหมือนน้ําทั้งหลาย
25 เพราะสิ่ งที่ ข ากลัวมากก็มา
เหนือขา และสิ่งที่ขาครั่นคราม
ก็ตกแกขา
26 ขาไมสบายใจเลย ทั้งขาก็ไม
สงบ ขาไมไดหยุดพัก แตความ
ทรมานก็มาหา"

เอลีฟสตอบโยบ

4แลวเอลีฟสชาวเทมานตอบ
วา

2"ถาจะลองพูดสักคํา ทานจะ
ทนไหวไหม ถึงกระนั้นใครจะ
อดพูดได
3ดูเถิด ทานไดแนะนําคนมา
มากมายแลว และทานไดเสริม

มือที่ออนเปลี้ยใหมีกําลัง
4ถอยคําของทานหนุนใจคนที่
กําลังสะดุด และทานไดทําเขาที่
ออนเปลี้ยใหมั่นคง
5แตบัดนี้มาถึงทานแลว และ
ทานก็ทอใจ มันแตะตองทาน
เขา และทานก็ลําบากใจ
6ความยําเกรงของทาน ความ
มั่นใจของทาน ความหวังของ
ทาน และการประพฤติดีรอบ
คอบของทานอยูที่ไหนเลา
7ขาขอรองใหทานจําไวหนอย
เถิดวา ผูที่ไรความผิดเคยพินาศ
หรือ หรือคนเที่ยงธรรมถูกตัด
ออกที่ไหน
8ตามที่ขาไดเห็น บรรดาผูที่ไถ
ความชั่วชา และหวานความชั่ว
ราย ก็ไดเกี่ยวอยางนั้น
9 เขาพินาศดวยลมหายใจของ
พระเจา และเขาตองสิ้นไปดวย
ลมแหงพระนาสิกของพระองค
10 เสียงคํารามของสิงโต และ
เสียงของสิงโตดุราย และฟน
ของสิงโตหนุมก็หักเสียแลว
11 สิงโตแกพินาศ เพราะขาด
เหย่ือ และลูกของสิงโตที่ แข็ง
แรงก็กระจัดกระจายไป
12 มี คํ าหนึ่ งมาถึ งข าอย า ง
เงียบๆ หูของขาไดยินเสียง
กระซิบคํานั้น
13 ทามกลางความคิดจากนิมิต
กลางคืนเมื่อคนหลับสนิท

โยบ 3, 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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14 ความครั่ นครามมาเหนือขา
และตัวสั่น ซึ่งกระทําใหกระดูก
ทั้งสิ้นของขาสั่นสะเทือน
15 มีวิญญาณองคหนึ่งผานหนา
ของขา ขนที่เนื้อของขาลุกชัน
16 องคนั้ นนิ่ งอยู แตขาพิ-
เคราะหรูปรางขององคนั้นไมได
มีสัณฐานอยางหนึ่ งขางหนาตา
ของขา เงียบอยู แลวขาไดยิน
เสียงหนึ่งวา
17 `มนุ ษย ที่ อ อนแอจะชอบ
ธรรมย่ิ งกว าพระเจ าได หรื อ
มนุษยจะบริสุทธิ์ ย่ิ งกว าผู ทรง
สรางเขาไดหรือ
18 ดูเถิด แมผู รับใชของพระ
องคพระองคก็ ไมทรงวางพระ
ทัย และทูตสวรรคของพระองค
พระองคทรงกลาวโทษที่เขาโง
19 ผู ที่ อาศัยในเรือนดินจะย่ิ ง
กวานั้ นสักเทาใด รากฐานของ
เขาอยู ในผงคลีดิน ผู ถูกขย้ี
เหมือนอยางตัวมอด
20 เขาถู กทําลายระหว างเวลา
เชาและเย็น เขาพินาศไปเปน
นิตยโดยไมมีผูใดสนใจ
21 สงาราศีซึ่ งอยู ภายในเขาจะ
หายไปมิใชหรือ เขาจะตายดวย
ปราศจากปญญา'"

เอลีฟสติเตียนโยบตอไป

5"รองเรียกเดี๋ ยวนี้ ซิ มีผู ใด
จะตอบทาน ทานจะหันไป

หาวิสุทธิชนผูใด

2แนละ ความโกรธฆาคนโฉด
และความริษยาฆาคนเขลา
3ขาเคยเห็นคนโฉดหย่ังราก แต
ทันใดนั้ นข าก็แชงที่ อาศัยของ
เขา
4 บุตรของเขาหางไกลจากความ
ปลอดภัย เขาถูกบีบคั้นที่ประตู
เมือง และไมมีผู ใดชวยเขาให
พนได
5ผลการเกี่ ยวของเขาคนหิ วก็
กินเสีย แมสวนที่เอาหนามสะไว
เขาก็เอาออกไป และคนกระหาย
ก็หอบฮักๆติดตามความมั่ งค่ั ง
ของเขา
6 เพราะความทุกขใจมิไดมาจาก
ผงคลี หรือความยากลําบากงอก
ออกมาจากดิน
7แตมนุษยเกิดมาเพ่ือแกความ
ยากลําบาก อยางประกายไฟ
ยอมปลิวข้ึนบน
8ขาจะแสวงหาพระเจา และขา
จะมอบเรื่ องราวของขากับพระ
เจา
9 ผู ทรงกระทําการใหญเหลือที่
จะหย่ังรูได และการมหัศจรรย
อยางนับไมถวน
10 พระองค ประทานฝนบน
แผนดินโลก และทรงสงน้ํามา
บนไรนา
11 พระองคทรงตั้ งคนต่ําไวบน
ที่สูง และบรรดาคนที่ ไวทุกขก็
ทรงยกขึ้นใหปลอดภัย

โยบ 4, 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
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12 พระองคทรงขัดขวางอุบาย
ของเจาเลห เพ่ือมือของเขาจะ
ไดทําไมสําเร็จ
13 พระองคทรงจับคนที่มีปญ-
ญาดวยอุบายของเขาเอง และคํา
ปรึกษาของคนหลักแหลมก็สิ้ น
ลงโดยดวน
14 เขาประสบความมืดในเวลา
กลางวัน และคลําไปในเที่ยงวัน
เหมือนอยางกลางคืน
15 แตพระองคทรงช วยคนขัด
สนจากดาบ จากปากของเขาและ
จากมือของคนมีกําลัง
16 คนจนจึงมีความหวัง และ
ความชั่วชาก็ปดปากของตน
17 ดูเถิด มนุษยคนใดที่พระเจา
ทรงติเตียนก็เปนสุข เพราะฉะ-
นั้ นอย าดูหมิ่ นการตี สอนของ
องคผูทรงมหิทธิฤทธิ์
18 เพราะพระองคทรงใหบาด
เจ็บ แตพระองคทรงพันแผลให
พระองคโบยตี แตพระหัตถของ
พระองคทรงรักษา
19 พระองคจะทรงชวยทานให
พ นจากความยากลําบากหก
ประการ เออ เจ็ดประการ จะไม
มีเหตุรายมาแตะตองทาน
20 ในคราวกันดารอาหาร พระ
องค จะทรงไถ ท านออกจาก
ความตาย และในการสงคราม
จากอานุภาพของดาบ
21 จะทรงซอนทานไว จากการ

ใสรายของลิ้น และจะไมกลัว
การทําลายเมื่อมันมาถึง
22 ทานจะเยาะการทําลายและ
การกันดารอาหาร และจะไม
กลัวสัตวปาดิน
23 ทานจะพันธมิตรกับหินแหง
ทุงนา และสัตวปาทุงจะอยูอยาง
สันติกับทาน
24 ท านจะทราบว าเต็ นท ของ
ทานปลอดภัย และทานจะไปพัก
ในที่อาศัยของทาน และจะไมทํา
ความผิดบาป
25 ทานจะทราบดวยวาเชื้อสาย
ของทานจะมากมาย และลูก
หลานของทานจะเปนอยางหญา
แหงแผนดินโลก
26 ทานจะมาที่หลุมศพของทาน
เมื่อแกหงอม อยางฟอนขาวที่
นํามาสูลานตามฤดู
27 ดูเถิด นี่แหละ เปนขอที่เรา
ตรองออกมาเปนความจริง จง
ฟงและทราบ เพ่ือประโยชนของ
ตนเถิด"

โยบขอความเมตตา

6แลวโยบตอบวา
2"โอ ขาอยากใหชั่ งดูความ
เศราโศกของขา และเอาความ
ลําบากยากเย็นของข าใส ไว ใน
ตราชู
3 บั ดนี้ ก็ จะหนั กกว าทรายใน
ทะเล เพราะเหตุนี้คําพูดของขา

โยบ 5, 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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ก็จะถูกกลืนไปหมด
4 เพราะธนูขององคผูทรงมหิท-
ธิฤทธิ์ก็อยูในตัวขา จิตใจของขา
ดื่ มพิษของมัน ความนาหวาด
เสียวจากพระเจ าขยายแนวเขา
ใสขา
5ลาปารองเมื่ อมันมีหญาหรือ
วั วผู ร องบนกองหญ าของมั น
หรือ
6จะรับประทานสิ่ งที่ จืดโดยไม
ใสเกลือไดหรือ หรือไขขาวมีรส
อะไรบาง
7สิ่ งที่ จิตใจของขาไมยอมแตะ
ตองนั้น กลับเปนอาหารระทม
ทุกขของขา
8 โอ ขาอยากจะไดสมดังที่ ทูล
ขอ และขอพระเจาทรงประทาน
ตามความปรารถนาของขา
9วาพระเจาพอพระทัยที่ จะขย้ี
ขาวา พระองคจะใชพระหัตถ
ของพระองคอยางเต็มที่ และตัด
ขาออกเสีย
10 นี่ จะเป นการปลอบโยนใจ
ของขา ขาจะเสริมกําลังในความ
ทุกข ขออยาใหพระองคแสดง
พระเมตตา เพราะขามิไดปกปด
พระวจนะขององคผูบริสุทธิ์นั้น
11 ขามีกําลังอะไร   ที่ขาจะมี
ความหวัง และอะไรเปนอวสาน
ของขา ที่ขาจะตอชีวิตของขา
12 กําลั งของข าเป นกําลั งของ
หินหรือ เนื้อของขาเปนเนื้อทอง

สัมฤทธิ์หรือ
13 ขาไมมีความชวยเหลือในตัว
ขาหรือ ขาจนปญญาเสียแลว
หรือ
14 บุคคลผู ใดสิ้ นความหวังก็
ควรไดรับความกรุณาจากเพ่ือน
แตเขาทอดทิ้งความยําเกรงองค
ผูทรงมหิทธิฤทธิ์
15 พ่ีนองของขาทรยศอยางลํา-
ธาร อยางลําธารที่น้ําไหลลน
16 ซึ่งดําไปเหตุดวยน้ําแข็ง และ
ที่หิมะซอนตัวอยูในนั้น
17 เมื่ อมันรอนข้ึนมันก็หายไป
เมื่ อรอนมันก็สูญไปจากที่ ของ
มัน
18 หมู คนเดินทางหันออกจาก
ทางของเขา เขาข้ึนไปยังที่ ราง
เปลา และพินาศ
19 หมู คนเดิ นทางของตําบล
เทมามองดู คนเดินทางของ
เมืองเชบารอคอยหมู คนเหล า
นั้น
20 เพราะเขาทั้ งหลายหวั งใจ
เขาจึงตองผิดหวัง เขามาถึงที่
นั่นและตองละอายใจ
21 เพราะบัดนี้ ทานทั้งหลายก็
ไรความหมาย ทานเห็นความ
ลําบากยากเย็นของขา และทาน
ก็กลัว
22 ขาพูดวา `ขอของกํานัลขา
หนอย' หรือ `ขอสินบนจาก
ทรัพยสินของทานใหขา'

โยบ 6

(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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23หรือวา `ขอชวยขาใหพนจาก
มือของปฏิปกษ' หรือวา `ขอไถ
ขาจากมือของผูมีอํานาจ' หรือ
24 สอนขาซี และขาจะเงียบ ขอ
ทําใหขาเขาใจวาขาผิดตรงไหน
25 คําซื่อตรงมีอํานาจมากจริงๆ
แต คําติ เตียนของท านติ เตี ยน
อะไร
26 ทานคิดว าทานติ เตียนถอย
คําไดหรือ เมื่ อคําปราศรัยของ
คนสิ้นหวังเปนแตลม
27 เออ ทานทั้งหลายเอาเปรียบ
ลูกกําพราพอ และขุดบอดักจับ
เพ่ือนของทาน
28 ฉะนั้นบัดนี้ ขอมองดูขาดวย
ความพอใจเถิด เพราะถาขามุสา
ก็จะปรากฏแจงแกทาน
29 ขอทีเถอะ ขอหันคิดใหม
อยาทําความชั่วชาเลย เออ กลับ
คิดใหมเถอะ ขายังชอบธรรมอยู
30 มีความชั่ วชาสิ่ งใดบนลิ้นขา
หรือ ขาไมรูถึงรสภัยพิบัติหรือ"

โยบออนวอนตอพระเจา

7"มนุษยไมมีเวลากําหนดบน
แผนดินโลกหรือ และชีวิต

ของเขาไม เหมื อนชี วิตของลูก
จางดอกหรือ
2 เหมือนอยางทาสที่ ปรารถนา
เงา และเหมือนอยางลูกจางผู
มองหาคาจางแหงงานของตน
3 เชนเดียวกัน ขาตองไดรับสวน
เปลาประโยชนเปนเดือนๆ และ

เขาแบงคืนแหงความนาอิดโรย
แกขา
4 เมื่อขานอนลง ขาวา `เมื่อไร
หนอขาจะลุกข้ึน และกลางคืน
จะผานพนไป' และขาก็พลิกไป
พลิกมาจนรุงเชา
5 เนื้อของขาหมหนอนและกอน
ฝุน หนังของขาแข็งข้ึน แลวก็นา
รังเกียจ
6 วันคืนของขาเร็วกวากระสวย
ของชางทอ และสิ้นสุดลงดวย
ไรความหวัง
7โอ ขอทรงจําไววา ชีวิตของขา
พระองคเปนแตลมหายใจ ตา
ของข าพระองคจะไม เห็นสิ่ งดี
อีกเลย
8ตาของผู ที่ เห็นขาพระองคจะ
ไม ได ดู ข าพระองค อี กต อไป
ฝายพระเนตรของพระองคมอง
หาขาพระองค ขาพระองคก็ไป
เสียแลว
9 เมฆจางและหายไปฉันใด บุค-
คลที่ลงไปยังแดนคนตายก็มิได
ข้ึนมาฉันนั้น
10 เขาจะไม กลับไปเรื อนของ
เขาอีก หรือที่อยูของเขาก็จะไม
รูจักเขาอีกเลย
11 เพราะฉะนั้น ขาพระองคจึง
ไม ยั บย้ั งปากของข าพระองค
ขาพระองคจะพูดดวยความแสน
ระทมแหงจิตใจของขาพระองค
ขาพระองคจะบนดวยความขม

โยบ 6, 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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ข่ืนแหงจิตใจของขาพระองค
12 ขาพระองคเปนทะเล หรือ
เปนปลาวาฬหรือ พระองคจึง
ทรงวางยามเฝาขาพระองค
13 เมื่อขาพระองคพูดวา `เตียง
ของขาจะเลาโลมขา ที่นอนของ
ข าจะบรรเทาการรองทุกขของ
ขา'
14 แลวพระองคก็ทําใหขาพระ
องคกลัวดวยความฝน และทํา
ใหข าพระองคหวาดเสียวด วย
นิมิต
15 จิตใจขาพระองค จึงเลือกที่
จะถูกรัดคอตาย และเลือกความ
ตายแทนชีวิตของขาพระองค
16 ขาพระองคเบ่ือชีวิต ขา
พระองค จะไม อ ยู ตลอดไป
ปลอยขาพระองคแตลําพังเถิด
เพราะวันคืนของขาพระองคเปน
แตเพียงเปลาประโยชน
17 มนุษยเปนอะไร พระองคจึง
ทรงถือวาเขาสําคัญนัก และที่
พระองคใสพระทัยเขา
18 ทรงเย่ียมเขาทุกเชา ทรงลอง
ดูเขาทุกขณะ
19 อีกนานเทาใดพระองคจึงจะ
ไมทรงออกไปจากข าพระองค
หรือปลอยขาพระองคแตลําพัง
จนข าพระองค จะกลื นน้ํ าลาย
ของตนได
20 โอ ขาแตพระองคผูปกปก
รักษามนุษย ขาพระองคทําบาป

แลว ขาพระองคจะทําอะไรแก
พระองคเลา ทําไมพระองคจึง
ทรงทําให ข าพระองค เป นเป า
หมายของพระองค ดังนั้ นจึง
เปนภาระหนักแกขาพระองคเอง
21 ทําไมพระองคไมทรงประ-
ทานอภัยแกการละเมิดของข า
พระองค และนําเอาความชั่วชา
ของขาพระองคไปเสีย เพราะ
บัดนี้ ข าพระองคจะนอนลงใน
ผงคลีดิน พระองคจะทรงเสาะ
หาขาพระองคในเวลาเชา แต
ขาพระองคจะไมอยูแลว"

บิลดัดวาโยบเปน
คนหนาซ่ือใจคด

8แล วบิลดั ดคนชู อาห ตอบ
วา

2"ทานจะพูดอยางนี้อยูนานเทา
ใด และคําปากของทานจะเปน
พายุนานสักเทาใด
3พระเจาทรงผันแปรความยุติ-
ธรรมหรือ หรือองคผูทรงมหิท-
ธิฤทธิ์ ผันแปรความเที่ ยงธรรม
หรือ
4ถาบุตรของทานไดกระทําบาป
ตอพระองค และพระองคทรง
ทอดทิ้ งเขาทั้ งหลายเพราะเหตุ
การละเมิดของเขา
5ถ าท านจะหมั่ นแสวงหาพระ
เจา และวิงวอนตอองคผูทรง
มหิทธิฤทธิ์
6 ถ าท านบริ สุ ทธิ์ และเที่ ยง

โยบ 7, 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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ธรรมแนละ บัดนี้พระองคก็จะ
ทรงตื่นข้ึนเพ่ือทาน และทรงให
ที่อาศัยแหงความชอบธรรมของ
ทานเจริญเปนแน
7ถึงแมการเริ่ มตนของทานจะ
เล็กนอย แตตอไปปลายๆจะ
ใหญโตมากย่ิง
8ขาขอรอง ใหทานถามคนโบ-
ราณดู และคิดดูวา บรรพบุรุษ
คนพบสิ่งใดบาง
9(เพราะส วนเราเหมือนอย าง
เกิดวานนี้ จะรูอะไรก็หาไม
เพราะวันคืนของเราบนแผนดิน
โลกเปรียบเหมือนเงา)
10 เขาจะไมสอนทานและบอก
ทาน และกลาวคําจากใจของเขา
หรือ
11 ตนกกจะงอกข้ึนในที่ที่ ไมมี
ตมไดหรือ ตนออจะงอกงามใน
ที่ที่ไมมีน้ําไดหรือ
12 ขณะที่ มีดอกยังไมไดตัดลง
มั นก็ เหี่ ยวแห งไปก อนตนไม
อื่นๆ
13 ทางของบรรดาผู ที่ ลืมพระ
เจาก็เปนอยางนั้นแหละ ความ
หวังของคนหนาซื่ อใจคดจะพิ-
นาศไป
14 ความหวังใจของเขาหักสะ-
บ้ัน และความไววางใจของเขา
จะเหมือนใยแมงมุม
15 เขาพิงเรือนของเขา แตมัน
ทานไมไหว เขายึดมันไว แตมัน

ก็หาทนอยูไม
16 เขาเขียวสดอยู ตอหน าดวง
อาทิตย และแขนงของเขาก็แผ
ออกเหนือสวนของเขา
17 รากของเขาเลื้อยไปเกาะกอง
หิน และหย่ังลงไปในซอกกอน
หิน
18 ถาพระองคทําลายเขาไปจาก
ที่ของเขาแลวที่นั้นจะปฏิเสธเขา
วา `ขาไมเคยเห็นเจา'
19 ดูเถิด นี่ เปนความชื่นบาน
แหงทางของเขา และผูอื่ นจะ
งอกออกมาจากดิน
20 ดูเถิด พระเจาจะไมทรงทอด
ทิ้ งคนดีรอบคอบ หรือคํ้าจุนผู
กระทําความชั่วราย
21 พระองค ยั งจะทรงใหปาก
ของทานหัวเราะรวน และทําให
ริมฝปากของทานโหรองเสมอ
22 คนเหลานั้นที่ เกลียดชังทาน
จะหมความอับอาย และที่อาศัย
ของคนชั่วจะไมมีตอไปอีกเลย"
โยบยอมรับวาทานเปนคนบาป

9แลวโยบตอบวา
2"จริงทีเดียว ขาทราบวาเปน
อยางนั้น แตคนเราจะชอบธรรม
จําเพาะพระพักตรพระเจ าได
อยางไร
3ถาคนหนึ่ งคนใดปรารถนาจะ
โตแยงกับพระองค ในพันครั้ ง
ผู นั้ นก็ ตอบพระองค ไม ได สัก

โยบ 8, 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

 18_job.pub 
 page 11

 Friday, December 09, 2005 12:53 



หนา 1091
ครั้งเดียว
4พระองคฉลาดอยู ในพระทัย
และพระกําลังก็แข็งแรง ผู ใด
เคยไดแข็งขอตอพระองคและ
เจริญข้ึนไดเลา
5พระองค ผู ทรงเคลื่ อนภู เขา
และภูเขาทั้ งหลายก็ไมรู เมื่ อ
พระองค ทรงควํ่ามั นเสี ยด วย
พระพิโรธของพระองค
6 ผู ทรงสั่ นแผนดินโลกใหออก
จากที่ของมัน และเสาของมันก็
สั่นสะเทือน
7 ผูทรงบัญชาดวงอาทิตย และ
มันไมข้ึน ผูทรงผนึกเก็บบรรดา
ดวงดาวไว
8 ผูทรงขึงฟาสวรรคออกแตพระ
องคเดียว และทรงยํ่าคลื่นของ
ทะเล
9 ผูทรงสรางหมูดาวจระเข และ
หมูดาวไถ หมูดาวลูกไก และ
หมูดาวทิศใต
10 ผู ทรงกระทํามหกิจเหลือที่
จะเขาใจได และการมหัศจรรย
อยางนับไมถวน
11 ดูเถิด พระองคทรงผานขา
ไป และขาหาเห็นพระองคไม
พระองคทรงเลยไป และขาหา
สังเกตเห็นไม
12 ดูเถิด พระองคทรงฉวยไป
ใครจะหามพระองคได ใครจะ
ทูลพระองควา `พระองคทรง
กระทําอะไรนั่น'

13 ถาพระเจาจะไมทรงหันพระ
พิโรธของพระองคกลับตอพระ
องค เหลาสมุนของความอหัง-
การตองกราบอยู
14 แล วข าจะตอบพระองค ได
อยางไร จะเลือกถอยคําอะไรมา
โตตอบพระองค
15 แมวาขาชอบธรรม ขาก็ตอบ
พระองคไมได ขาจะตองขอพระ
กรุณาตอผูพิพากษาของขา
16 ถ าข าร องทู ลต อพระองค
และพระองคทรงตอบขา ขาจะ
ไม เชื่ อวาพระองคทรงฟงเสียง
ของขา
17 เพราะพระองค ทรงขย้ี ข า
ดวยพายุ และทวีบาดแผลของขา
โดยไมมีเหตุ
18 พระองคจะไมทรงใหขาหาย
ใจได แตเติมความขมขื่นใหขา
เต็ม
19 ถาขากลาวถึงกําลัง ดูเถิด
พระองคทรงมีฤทธิ์ ถาเปนเรื่อง
การพิพากษา ใครจะนัดเวลาให
ขาสูคดีได
20 ถ าข าอ างว าตั วชอบธรรม
ปากของขาจะกลาวโทษขา ถาขา
อางวาตัวดีรอบคอบ พระองคจะ
พิสูจนวาขาบกพรอง
21 ถึงแมขาดีรอบคอบ ขาก็ไม
เขาใจตัวขาเอง ขาจะเกลียดชีวิต
ของขา
22 ก็เหมือนกันหมด เพราะฉะ-

โยบ 9

(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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นั้นขาจึงวา `พระองคทรงทําลาย
ทั้งคนดีรอบคอบและคนชั่ว'
23 เมื่อภัยพิบัตินําความตายมา
โดยฉับพลัน พระองคทรงเยาะ
เยยความลําบากยากเย็นของผู
ไรผิด
24 แผนดินโลกนี้ทรงมอบไวใน
มือของคนชั่ว พระองคทรงปด
หนาบรรดาผู วินิจฉัยโลก ถาไม
ใชพระองค แลวใครเลา
25 `วันทั้ งหลายของขาพระองค
เร็วกวานักว่ิง มันพนไป มันไม
เห็นสิ่งดีอะไร
26 มันผ านไปอย างกับเรือเร็ว
ดังนกอินทรีโฉบลงบนเหย่ือ
27 ถาขาพระองควา "ขาจะลืม
คํารองทุกขของขา ขาจะทิ้งหนา
เศราของขาเสีย และเบิกบาน"
28 ขาพระองค เกิดกลั วบรรดา
ความทุกขของขาพระองคเพราะ
ขาพระองคทราบวาพระองคจะ
ไมถือวาขาพระองคไรผิด
29 ถาขาพระองคชั่วชา ขาพระ
องคตรากตรําเปลาๆทําไม
30 ถ าข าพระองคชําระตั วของ
ขาพระองคดวยน้ําจากหิมะและ
ล างมือของขาพระองคด วยน้ํา
ดาง
31 พระองค ยั งจะทรงจุ มข า
พระองคลงไปในบอ แมเสื้อผา
ของข าพระองค จะรั งเกี ยจข า
พระองค'

32 พระองคมิใชมนุษยอยางขา
ที่ ขาจะตอบพระองค ซึ่ งเราจะ
มาสูคดีดวยกัน
33 ไมมีคนกลางระหวางเรา ผู
ซึ่งจะวางมือบนเราทั้งสองได
34 ขอให พระองค ทรงนําไม
เรียวไปจากขาเสียที และขออยา
ใหความครั่นครามจากพระองค
กระทําใหขากลัวมาก
35 แลวขาจะพูดและไมกลัวพระ
องค แตใจจริงของขาไมเปน
อยางนั้น"

โยบส้ินหวังเพราะเหตุ
สภาพของตน

10"จิ ตใจข าเบ่ื อชี วิตของ
ขา ขาจะรองทุกขอยาง

ไมยับย้ัง ขาจะพูดดวยจิตใจ
ขมข่ืนของขา
2ขาจะทูลพระเจาวา `ขออยา
ทรงกลาวโทษขาพระองค ขอให
ขาพระองคทราบวาไฉนพระองค
ทรงโตแยงกับขาพระองค
3พระองคทรงเห็นชอบแลวหรือ
ที่ จะบีบบังคับ ที่ จะหมิ่นพระ
หัตถกิจของพระองค และทรง
โปรดแผนการของคนชั่ว
4พระองคทรงมีพระเนตรอยาง
ตาคนหรือ พระองคทรงเห็น
อยางมนุษยเห็นหรือ
5 วันของพระองคเหมือนวันของ
มนุษยหรือ ปของพระองค
เหมือนวันคืนของคนเราหรือ

โยบ 9, 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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6ที่ พระองคทรงคอยจับความ
ชั่วชาขาพระองค และคนหาบาป
ของขาพระองค
7แมพระองค ทรงทราบว าข า
พระองคมิไดเปนคนชั่ว และไม
มี ใครช วยใหพ นออกจากพระ
หัตถของพระองคได
8พระหัตถของพระองคปนและ
ทรงสรางขาพระองค ถึงกระนั้น
พระองค ทรงหั นมาทําลายข า
พระองค
9ขอทรงระลึกว าพระองคทรง
สร า งข าพระองค ดุ จดั งดิ น
เหนียว พระองคจะทรงนําขา
พระองคใหกลับเปนผงคลีดิน
อีกหรือ
10 พระองคมิไดทรงเทขาพระ
องคออกอยางน้ํานม และทําขา
พระองคใหแข็งเหมือนเนยแข็ง
หรือ
11 พระองคทรงหมขาพระองค
ไวดวยหนังและเนื้ อ และทรง
สานขาพระองคดวยกระดูกและ
เสนเอ็น
12 พระองค ทรงประสาทชี วิ ต
และความเมตตาแกขาพระองค
และความดู แลรั กษาของพระ
องค ได สงวนจิ ตวิ ญญาณข า
พระองคไว
13 แตสิ่ งตอไปนี้ พระองคทรง
ซอนไวในพระทัยของพระองค
ขาพระองคทราบว านี่ เปนพระ

ประสงคของพระองค
14 ถาขาพระองคทําบาป พระ
องค ทรงหมายข าพระองค ไว
และไมทรงปลอยตัวขาพระองค
ใหพ นโทษความชั่ วช าของข า
พระองค
15 ถาขาพระองคชั่ วราย วิบัติ
แกขาพระองค ถาขาพระองค
ชอบธรรม ขาพระองคยังผงก
ศีรษะของขาพระองค ข้ึ นไมได
ขาพระองค เต็มดวยความอดสู
ฉะนั้นขอมองดูความทุกขใจของ
ขาพระองค
16 ภัยพิบัติตางๆเพ่ิ มมากข้ึ น
พระองคจะทรงล าข าพระองค
อยางสิงโตดุราย และทรงทําการ
มหัศจรรยสูขาพระองคอีก
17 พระองคทรงฟ นพยานของ
พระองค ปรั กปรําข าพระองค
ใหม และทรงเพ่ิมความรอน
พระทัยของพระองคในข าพระ
องค พระองคทรงนําพลโยธา
หลายกองมาสูขาพระองค
18 ไฉนพระองคทรงนําขาพระ
องคออกมาจากครรภ โอ ขา
พระองคอยากตายกอนตาใดๆ
ไดเห็นขาพระองค
19 เหมื อนอย างกั บว าข าพระ
องคมิไดเกิดมา ขาพระองคคง
ถู กนําจากครรภ ไปถึ งหลุ มฝ ง
ศพแลว
20 วันคืนชีวิตของขาพระองคไม

โยบ 10

(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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นอยหรือ ขอหยุดเถิด ขอให
ขาพระองคอยูลําพัง เพ่ือขา
พระองคจะชื่นใจสักหนอย
21 กอนที่ขาพระองคจะไปยังที่
ที่ขาพระองคไมกลับ ถึงแผนดิน
แหงความมืดและเงามัจจุราช
22 แผนดินแหงความมืดทึบดัง
ตัวความมืดทีเดียว เปนแผนดิน
แหงเงามัจจุราช ไมมีระเบียบ ที่
ความสว างเป นเหมื อนความ
มืด'"

โศฟารวาโยบพูดมุสา
และเปนคนหนาซ่ือใจคด

11แล วโศฟาร ชาวนาอา-
เมหตอบวา

2 "ควรที่ จะฟ งมวลถอยคําโดย
ไมมีใครตอบหรือ และคนที่พูด
มากควรจะนับวาชอบธรรมหรือ
3ควรที่ คําพูดมุสาของท านทํา
ใหคนนิ่ง และเมื่อทานเยาะเยย
ไมควรมีผูใดทําใหทานอายหรือ
4 เพราะทานวา `หลักคําสอน
ของขาบริสุทธิ์ และขาก็สะอาด
ในสายพระเนตรพระเจา'
5แต โอ ใครจะใหพระเจาตรัส
และทรงเป ดริมพระโอษฐ ของ
พระองคตรัสกับทาน
6ใครจะใหพระองคทรงสําแดง
เคล็ดลับของสติปญญาใหทาน
เพราะความเขาใจของพระองค
อเนกอนันต จงทราบเถิดวาพระ
เจาทรงเรียกรองจากท านนอย

กวาความชั่วชาของทานพึงไดรับ
7ท านจะหย่ั งรู สภาพของพระ
เจาไดหรือ ทานหย่ังรูองคผูทรง
มหิทธิฤทธิ์ไดหมดหรือ
8นั่นสูงเทาฟาสวรรค ทานจะทํา
อะไรได ลึกกวานรก ทานจะ
ทราบอะไรได
9 วัดดูก็ยาวกวาโลก และกวาง
กวาทะเล
10 ถาพระองคทรงตัดออก และ
ทรงคุมขัง และทรงเรียกมาชุม
นุมกัน ใครจะขัดขวางพระองค
ได
11 เพราะพระองคทรงทราบคน
ไรคา เมื่ อพระองคทรงเห็น
ความชั่วราย พระองคจะไมทรง
พิจารณาหรือ
12 แตคนไรคาอยากฉลาด ถึง
แม วามนุษย เกิดมาเหมือนลูก
ลาปา
13 ถาทานเตรียมใจของทานไว
และทานเหยียดมือของทานออก
ไปหาพระองค
14 ถาความชั่ วชาอยู ในมือของ
ทาน ทิ้งเสียใหไกล และอยาให
ความชั่ วรายอาศัยอยู ในเต็นท
ของทาน
15 แลวแนละ ทานจะเงยหนา
ข้ึนโดยปราศจากตําหนิ ทานจะ
มั่นคง และไมตองกลัว
16 เพราะทานจะลืมความทุกข
ยากของทาน ทานจะจดจําได

โยบ 10, 11

(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
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เหมือนน้ําที่ไดไหลผานพนไป
17 แลวชีวิตของทานจะสุกใสย่ิง
กวาเวลาเที่ ยงวัน ทานจะสอง
แสงเหมือนเวลาเชา
18 และทานจะรูสึกมั่นคงเพราะ
มีความหวัง เออ ทานจะตรวจ
ตราดู และนอนพักอยางปลอด
ภัย
19 ทานจะนอนลง และไมมีใคร
ทําใหทานกลัว เออ คนเปนอัน
มากจะมาวอนขอความช วย
เหลือจากทาน
20 แตตาของคนชั่วรายจะมืดมัว
เขาจะหลีกเลี่ ยงหลบหนี ไมได
และความหวังของเขาจะเหมือน
ความตายนั่นเอง"

โยบตอบและวากลาว
ความถอยทรามของเพื่อนๆ

12แลวโยบตอบวา
2 "ไม ต องสงสั ยเลยที่ ท านทั้ ง
หลายเป นเสี ยงของประชาชน
และสติปญญาจะตายไปพรอม
กับทาน
3แตขาก็มีความเขาใจอยางกับ
ทาน ขาไมดอยกวาทาน เออ
เร่ืองอยางนี้ใครจะไมทราบ
4ข าเป นเหมื อนผู ที่ ให เพ่ื อน
บานหัวเราะเยาะ ผูรองทูลพระ
เจาและพระองคทรงตอบ คนดี
รอบคอบอันชอบธรรมเปนที่ ให
เขาหัวเราะเยาะ

5 ในความคิดของผู ที่ อยู อย าง
สบาย ผูมีเทาพรอมที่จะพลาด
เหมือนตะเกียงที่ถูกสบประมาท
6 เต็นทของโจรก็มั่ งค่ั ง และ
บุคคลที่ ย่ั วเยาพระเจาก็มั่ นคง
พระเจาทรงนําของมากมายมาสู
มือของเขา
7แตขอถามสัตวเดียรัจฉานและ
มันจะสอนทาน ถามนกในอา-
กาศดู และมันจะบอกทาน
8หรือพูดกับแผนดินโลก และ
มันจะสอนทาน และปลาทะเลจะ
ประกาศแกทาน
9ในบรรดาสิ่ งเหลานี้ มีสิ่ งใดที่
ไมทราบวาพระหัตถของพระเย-
โฮวาห ทรงกระทําให เป นไป
อยางนั้น
10 จิตใจของสิ่งที่มีชีวิตทุกอยาง
อยูในพระหัตถของพระองค ทั้ง
ลมหายใจของมนุษยทั้งปวง
11 หูทดลองถ อยคํามิ ใช หรือ
และเพดานปากชิมรสอาหารมิ
ใชหรือ
12 สติปญญาอยู กั บคนมี อายุ
มาก และอายุยืนยาวทําใหเกิด
ความเขาใจ
13 สติปญญาและฤทธานุภาพ
อยูกับพระเจา พระองคทรงมีคํา
แนะนําและความเขาใจ
14 ดูเถิด พระองคทรงพังทลาย
ลงและไม มี ผู ใดสร างใหม ได
พระองค ทรงกั กขั งมนุ ษย คน

โยบ 11, 12

(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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หนึ่งไวและไมมีผูใดเปดได
15 ดูเถิด พระองคทรงยึดน้ําไว
และมันก็แหงไป ดังนั้นพระองค
ทรงสงมันออกไปและมันก็ทวม
แผนดิน
16พระกําลังและพระสติปญญา
อยูกับพระองค ผู ถูกลวง
ทั้งผูลวงเปนของพระองค
17 พระองคทรงนําที่ปรึกษาตัว
ลอนจอนไป และพระองคทรง
กระทําผูพิพากษาใหเปนคนโง
18 พระองคทรงแกพันธนาการ
ของกษัตริย และทรงผูกมัดเอว
ของกษัตริยเหลานั้นดวยผาคาด
เอว
19 พระองคทรงนําเจ าชายตั ว
ลอนจอนไป และทรงควํ่าผูมี
กําลังเสีย
20 พระองค ทรงเอาคําพู ดไป
เสียจากผูที่ เขาวางใจ และทรง
นําการพินิจพิจารณาไปเสียจาก
พวกผูมีอายุ
21 พระองคทรงเทความเหยียด
หยามบนเจานาย และทรงกระ-
ทําใหผูที่แข็งแรงออนกําลัง
22 พระองค ทรงเป ดสิ่ งที่ ลึ ก
ออกมาจากความมืด และทรงนํา
เงามัจจุราชมาสูความสวาง
23 พระองคทรงกระทําประชา
ชาติใหใหญโต และทรงทําลาย
เสีย พระองคทรงขยายบรรดา
ประชาชาติ และทรงนําเขาทั้ ง

หลายใหแคบลงอีก
24 พระองคทรงนําความเขาใจ
ไปเสียจากหัวหนาชาวโลก และ
ทรงกระทําให เขาพเนจรไปใน
ถิ่นทุรกันดารซึ่งไมมีหนทาง
25 เขาทั้ งหลายคลําอยู ในความ
มืดปราศจากความสวาง และ
พระองคทรงทําใหเขาโซเซอยาง
คนเมา"

โยบปกปองความซ่ือสัตย
ของตนเอง

13"ดูเถิด ตาของขาไดเห็น
สิ่งทั้งหมดนี้แลว หูของ

ขาไดยินและเขาใจเรื่องนี้แลว
2อะไรที่ทานทั้ งหลายรู ขาก็รู
ดวย ขาไมดอยกวาทาน
3แตขาใครจะทูลตอองคผูทรง
มหิทธิฤทธิ์ และปรารถนาจะสู
คดีของขากับพระเจา
4สวนทาน ทานฉาบเสียดวย
การมุสา ทานทั้งปวงเปนแพทย
ที่ใชไมได
5 โอ ทานนาจะนิ่ งเสีย และ
ความนิ่ งนั้ นจะเป นสติปญญา
ของทาน
6 บัดนี้ขอฟงการหาเหตุผลของ
ขา และขอฟงคําวิงวอนแหงริม
ฝปากของขา
7ทานทั้งหลายจะพูดชั่วรายเพ่ือ
พระเจาหรือ และพูดลวงเพ่ือ
พระองคหรือ
8ท านทั้ งหลายจะแสดงความ

โยบ 12, 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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ลําเอี ยงเข าข างพระองค หรื อ
ทานจะวาความฝายพระเจาหรือ
9 เมื่ อพระองคทรงคนทานพบ
จะดีแกทานไหม หรือทานจะ
เยาะเยยพระองคไดอยางผูหนึ่ง
ผูใดเยาะเยยมนุษยหรือ
10 พระองค จะทรงตําหนิท าน
ทั้งหลายแน ถาทานแสดงความ
ลําเอียงอยางลับๆ
11 ความโออาตระการของพระ
องคจะไมกระทําใหท านคร าม
กลัว และความครั่นครามตอ
พระองคจะไมตกเหนือทานหรือ
12 ความระลึกถึงทั้ งหลายของ
ทานเปนเหมือนอยางข้ีเถา ราง
กายของทานเปนแตกายดิน
13 ขอนิ่ งเถอะ และขาจะพูด
และอะไรจะเกิดแกขา ก็ขอให
เกิดเถิด
14 ทําไมนะหรือ ขาจะงับเนื้ อ
ของขาไว และเสี่ยงชีวิตของขา
15 ถึงแมพระองคทรงประหาร
ขาเสีย ขาก็จะยังวางใจในพระ
องค แตขาจะยังยืนยันทางทั้ ง
หลายของขาจําเพาะพระพักตร
พระองค
16 พระองค จะทรงเป นความ
รอดของขาดวย เพราะคนหนา
ซื่อใจคดจะไมไดเขามาตอเบ้ือง
พระพักตรพระองค
17 ขอฟ งถ อยคําของข าอย าง
ระมัดระวัง และใหคํากลาวของ

ขาอยูในหูของทาน
18 ดูเถิด ขาเตรียมคดีของขา
แลว ขาทราบวา จะปรากฏวาขา
บริสุทธิ์
19 ใครนะจะสูคดีกับขา เพราะ
บัดนี้ ถาขานิ่งเสีย ขาก็จะตาย
20 `ขอทรงประสาทสองสิ่ งแก
ขาพระองค และขาพระองคจะ
ไมซอนตัวจากพระพักตรพระ
องค
21 ขอทรงหดพระหัตถ ใหไกล
จากขาพระองค และขออยาให
ความครั่ นครามพระองคทําให
ขาพระองคครามกลัว
22 ขอพระองค ทรงเรี ยกเถิ ด
แลวขาพระองคจะทูลตอบ หรือ
ขอใหขาพระองคทูล และขอ
พระองคทรงตอบแกขาพระองค
23 บรรดาความชั่วชาและความ
บาปผิดของขาพระองคมีเทาใด
ขอทรงโปรดใหขาพระองคทราบ
ถึ งการละเมิ ดและบาปของข า
พระองค
24 ทําไมพระองคทรงเมินพระ
พักตรเสีย และทรงนับวาขา
พระองคเปนศัตรูของพระองค
25พระองคจะทรงใหใบไมที่ถูก
ลมพัดหักเสียหรือ และจะทรง
ไลติดตามฟางแหงหรือ
26 เพราะพระองคทรงจารึกสิ่ ง
ขมข่ืนตอสูขาพระองค และทรง
กระทําให ข าพระองค รั บโทษ

โยบ 13

(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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หนา 1098
ความชั่วชาที่ ขาพระองคกระทํา
เมื่อยังรุนๆอยู
27 พระองคทรงเอาเทาของขา
พระองคใสข่ือไว และทรงเฝาดู
ทางทั้งสิ้นของขาพระองค พระ
องคทรงจารึกเครื่องหมายไวบน
ฝาเทาของขาพระองค
28 มนุษยก็ทรุดโทรมไปเหมือน
ของเนา เหมือนเครื่องแตงกาย
ที่ตัวมอดกิน'"

โยบตอบ
สหายของตน

14"`มนุ ษย ที่ เกิ ดมาโดย
ผู หญิงก็อยู แตนอยวัน

และเต็มไปดวยความยุงยากใจ
2 เขาออกมาเหมื อนดอกไม
แลวก็ถูกตัดใหลมลง เขาลี้ ไป
อยางเงา และไมอยูตอไปอีก
3และพระองคทรงลืมพระเนตร
มองคนอยางนี้หรือ และทรงนํา
ข าพระองคมาในการพิพากษา
ของพระองคหรือ
4 ใครจะเอาสิ่ งสะอาดออกมา
จากสิ่งไมสะอาดได ไมมีใครสัก
คน
5 วันเวลาของเขาถูกกําหนดไว
เสียแลว และจํานวนเดือนของ
เขาก็อยู กับพระองค พระองค
ทรงกําหนดขอบเขตของเขาไม
ใหเขาผานไปได
6ฉะนั้น ขอทรงหันพระพักตร
ไปจากเขา และทรงเลิกเถิด

พระเจาขา เพ่ือใหเขาชื่ นบาน
ดวยวันของเขาอยางลูกจาง
7 เพราะสําหรับตนไมก็มีความ
หวัง ถามันถูกตัดลง มันก็จะ
แตกหนออีก และหนอออนของ
มันจะไมหยุดย้ัง
8ถึงรากของมันจะแกอยู ในดิน
และตอของมันจะตายอยู ในผง
คลีดิน
9แตพอไดกลิ่นไอของน้ํา มัน
จะงอกและแตกกิ่ งออกเหมือน
ตนไมออน
10 แตมนุษยตาย และลมพัง-
พาบ เออ มนุษยสิ้นลมหายใจ
และเขาอยูที่ไหนเลา
11 น้ําขาดจากทะเลไป และแม
น้ําก็เหือดและแหงไปฉันใด
12 ฉันนั้นแหละ มนุษยก็นอน
ลงและไมลุกข้ึนอีก จนทองฟา
ไมมีอีก เขาก็ไมตื่ นข้ึน และ
ปลุกเขาก็ไมได
13 โอ หากพระองคทรงซอน
ขาพระองคไว ในแดนคนตายก็
จะดี ใครจะใหพระองคทรงปก
ปดข าพระองค ไวจนพระพิโรธ
พระองคพนไป ใครจะใหพระ
องคทรงกําหนดเวลาใหขาพระ
องค และทรงระลึกถึงขาพระ
องค
14 ถามนุษยตายแลว เขาจะมี
ชีวิตอีกหรือ ขาพระองคจะคอย
อยู ตลอดวันประจําการของข า

โยบ 13, 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
พระองค จนกวาการปลดปลอย
ของขาพระองคจะมาถึง
15 พระองคจะทรงเรียก และ
ขาพระองคจะทูลตอบพระองค
พระองค จะทรงอาลั ยอาวรณ
พระหัตถกิจของพระองค
16 แตพระองคทรงนับกาวของ
ขาพระองค พระองคมิไดทรง
จองจับผิดขาพระองคหรือ
17 การละเมิดของข าพระองค
นั้ นทรงใส ไว ในถุ งที่ ผนึ กตรา
และพระองคทรงมัดความชั่วชา
ของขาพระองคไว
18 แตภูเขาก็ทลายลงและผุพัง
ไป และกอนหินก็ถูกยายไปจาก
ที่ของมัน
19 น้ําเซาะหินไปเสีย พระองค
ทรงพัดพาสิ่ งต างๆที่ งอกข้ึ น
จากผงคลีดินแหงแผนดินโลก
ไป พระองคทรงทําลายความ
หวังของมนุษยเชนกัน
20 พระองค ทรงชนะเขาเสมอ
และเขาก็ลวงลับไป พระองค
ทรงเปลี่ ยนสีหน าของเขาและ
ทรงสงเขาไปเสีย
21บรรดาบุตรชายของเขาไดรับ
เกียรติและเขาก็ไมทราบ เขาทั้ง
หลายตกต่ําลง แตเขาหาหย่ังรู
ไม
22 เขารู สึ กเพียงความเจ็บใน
รางกายของตน และจิตใจเขา
คร่ําครวญ'"

เอลีฟสวา
เขามีความรูมากกวาโยบ

15แล วเอลีฟ สชาวเทมาน
ตอบวา

2"ควรที่คนมีปญญาจะตอบดวย
ความรูลมๆแลงๆหรือ และ
บรรจุลมตะวันออกใหเต็มทอง
3ควรที่ เขาจะโตแยงกันในการ
พูดอันไรประโยชน หรือดวย
ถอยคําซึ่งไมไดผลหรือ
4แตทานกําลังขจัดความยําเกรง
เสีย และขัดขวางการอธิษฐาน
ตอพระพักตรพระเจา
5 เพราะปากของทานกลาวความ
ชั่ วชาของทาน และทานเลือก
เอาลิ้นของคนฉลาดแกมโกง
6ปากของท านกล าวโทษท าน
เอง ไมใชขาพเจา และริมฝปาก
ของทานปรักปรําทานเอง
7ทานเปนมนุษยคนแรกที่ เกิด
มาหรือ หรือทานคลอดมากอน
เนินเขาหรือ
8ท านได ฟ งความลึ กลั บของ
พระเจาหรือ และทานจํากัดสติ
ปญญาไวเฉพาะตัวทานหรือ
9ท านทราบอะไรที่ พวกเราไม
ทราบบาง ทานเขาใจอะไรที่ไม
กระจางแกเราเลา
10 ในพวกเรามี คนผมหงอก
และคนสูงอายุ แกย่ิ งกวาบิดา
ของทาน
11 ทานเห็นคําเลาโลมของพระ

โยบ 14, 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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หนา 1100
เจาเปนของเล็กนอยไปหรือ มี
เร่ืองลึกลับอะไรบางอยูกับทาน
หรือ
12 เหตุไฉนทานจึงปลอยตัวไป
ตามใจ ทานกระพริบตาเพราะ
เหตุอะไรเลา
13 คือที่ ทานหันจิตใจของทาน
ตอสูพระเจา และใหถอยคํา
อยางนี้ออกจากปากของทาน
14 มนุษยเปนอะไรเลา เขาจึงจะ
สะอาดได หรือเขาผู เกิดมาโดย
ผูหญิงเปนอะไร เขาจึงชอบ
ธรรมได
15 ดูเถิด พระเจามิไดทรงวาง
ใจในวิสุทธิชนของพระองค ใช
แลว ในสายพระเนตรพระองค
ฟาสวรรคก็ไมสะอาด
16 แลวมนุษย ผู ดื่ มความชั่ วชา
เหมือนดื่มน้ํา ก็นาสะอิดสะ-
เอียนและโสโครกยิ่ งกวานั้ นสัก
เทาใด
17 ฟงขาซิ ขาจะแสดงแกทาน
สิ่งใดที่ขาไดเห็น ขาจะกลาว
18 สิ่ งที่ คนมีปญญาไดบอกกัน
มาตั้งแตบรรพบุรุษของเขา และ
มิไดปดบังไว
19 ผู ที่ ได รับพระราชทานแผน
ดินแตพวกเดียว และไมมีคน
ตางดาวผานไปทามกลางเขาทั้ ง
หลาย
20 คนชั่วทนทุกขทรมานตลอด
อายุของเขา ตลอดปทั้ งปวงได

ซอนไวจากผูบีบบังคับ
21 เสียงที่นาครามกลัวอยู ในหู
ของเขา ผูทําลายจะมาเหนือเขา
ในยามมั่งค่ัง
22 เขาไมเชื่อวาเขาจะกลับออก
มาจากความมืด เขาจะตองตาย
ดวยดาบ
23 เขาพเนจรไปเพื่ อหาอาหาร
กลาววา `อยูที่ ไหนนะ' เขา
ทราบอยู วาวันแหงความมืดอยู
แคเอื้อมมือ
24 ความทุกขใจและความแสน
ระทมจะทําใหเขาครามกลัว มัน
จะชนะเขา เหมือนอยางกษัตริย
เตรียมพรอมแลวสําหรับการศึก
25 เพราะเขาได เหยียดมือของ
เขาออกสูพระเจา และเพ่ิมกํา-
ลังเพ่ื อตอสู องคผู ทรงมหิทธิ-
ฤทธิ์
26 เขาว่ิ งเข าใสพระองคอย าง
ดื้อดึงพรอมกับดั้งปุมหนา
27 เพราะวาเขาไดคลุมหนาของ
เขาด วยความอ วนของเขาแล ว
และรวบรวมไขมันมาไวที่บ้ันเอว
ของเขา
28 และไดอาศัยอยูในหัวเมืองที่
รกราง ในเรือนซึ่ งไมมีผูอาศัย
ซึ่งพรอมที่จะกลายเปนกองซาก
ปรักหักพัง
29 เขาจะไมมั่ งมี และทรัพย
สมบัติของเขาจะไมทนทาน และ
ขาวของของเขาจะไมเพ่ิมพูนใน

โยบ 15

(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
แผนดิน
30 เขาจะหนีจากความมืดไมพน
เปลวเพลิงจะทําใหหนอของเขา
แหงไป และโดยลมพระโอษฐ
เขาจะตองจากไปเสีย
31 อย าให เขาวางใจในความ
อนิจจังลวงตัวเขาเอง เพราะ
ความอนิจจังจะเปนสิ่งตอบแทน
เขา
32 จะชําระใหเขาเต็มกอนเวลา
ของเขา และกิ่ งกานของเขาจะ
ไมเขียว
33 เขาจะเปนประดุจเถาองุ นที่
เขยาลูกองุนดิบของมัน และ
เปนดังตนมะกอกเทศที่สลัดทิ้ ง
ดอกบานของมัน
34 เพราะวา ที่ ชุมนุมของพวก
หน าซื่ อใจคดนั้ นจะรกร างไป
และไฟจะเผาผลาญเต็นทแห ง
สินบนเสีย
35 เขาทั้ งหลายตั้ งครรภความ
ชั่ว และคลอดความรายออกมา
และทองของเขาทั้ งหลายตระ-
เตรียมการลอลวง"

โยบบนเรื่อง
พระราชกิจ
ของพระเจา

16แลวโยบตอบวา
2"ขาเคยได ยินเรื่ องอยางนี้ มา
มากแลว ทานทุกคนเปนผู เลา
โลมที่กวนใจ

3 คําลมๆแลงๆจะจบสิ้นเมื่ อไร
หนอ ทานเปนอะไรไป ทานจึง
ตอบอยางนี้
4ขาก็พูดอยางทานทั้ งหลายได
เหมือนกัน ถาชีวิตทานมาแทน
ที่ ชีวิตของขา ขาก็สามารถสรร
หาถอยคํามากมายก ายกองมา
ตอสู ทานทั้ งหลายได และสั่น
ศีรษะของขาใสทาน
5ข าจะหนุนกําลั งของท านทั้ ง
หลายดวยปากของขาก็ได และ
การเคลื่ อนไหวแห งริ มฝ ปาก
ของข าจะระงั บความเจ็ บปวด
ของทานก็ไดดวย
6ถาขาพูด ความเจ็บปวดของขา
ก็ไมระงับ และถาขานิ่ งไว จะ
บรรเทาไปสักเทาใด
7แตนี่แหละ เดี๋ยวนี้พระเจาทรง
ใหขาออนเปลี้ย พระองคทรง
กระทําใหพรรคพวกทั้ งสิ้ นของ
ขาเลิกรางไป
8และพระองค ไดใหขาเต็มไป
ด วยรอยย นซึ่ งสภาพนี้ เป น
พยานปรักปรําขา และความผาย
ผอมของข าลุ กข้ึ นปรั กปรําข า
มันเปนพยานใสหนาขา
9พระองค ทรงฉีกข าด วยพระ
พิโรธของพระองค และทรง
เกลียดชังขา พระองคทรงขบ
เข้ียวเคี้ยวฟนใสขา ปรปกษของ
ขาถลึงตาสูขา
10 มีคนอาปากใสขา เขาตบ

โยบ 15, 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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แกมประจานขา เขาสุมหัวกัน
ปรักปรําขา
11พระเจาทรงมอบขาใหแกคน
อธรรม และทรงเหว่ียงขาไวใน
มือของคนชั่วราย
12 ขาอยู สบาย และพระองค
ทรงหักขาสะบ้ัน เออ พระองค
ทรงฉวยคอขา และฟาดขาลง
เปนชิ้นๆ พระองคทรงตั้งขาให
เปนเปาของพระองค
13 นักธนูของพระองคลอมขา
พระองคทรงทะลวงเปดไตของ
ขาและไมเพลามือเลย พระองค
ทรงเทน้ําดีของขาลงบนดิน
14 พระองคทรงพังเข าไปเปน
ชองๆ พระองคทรงว่ิงเขาใสขา
อยางมนุษยยักษ
15 ข าเย็บผ ากระสอบติดหนั ง
ของขา และทําใหเขาสัตวของขา
สกปรกดวยผงคลีดิน
16 หน าของข าแดงดวยการร่ํา
ไห เงามัจจุราชอยูที่หนังตาของ
ขา
17 แมวาในมือของขาไมมีความ
อยุติธรรมเลย และคําอธิษฐาน
ของขาก็บริสุทธิ์
18 โอ แผนดินโลกเอย อยาปด
บังโลหิตของขานะ อยาใหเสียง
รองของขามีที่หยุดพัก
19 ดูเถิด เดี๋ยวนี้ เองพยานของ
ขาก็อยูบนสวรรค และพระองค
ผูรับรองขาก็อยูในที่สูง

20 เพ่ือนของขาดูหมิ่นขา แตตา
ของขาเทน้ําตาออกถวายพระเจา
21 โอ ขอใหผูหนึ่ งผู ใดออน
วอนเพ่ือมนุษยตอพระเจา อยาง
ที่มนุษยออนวอนเพ่ือเพ่ือนบาน
ของเขา
22 เพราะวาตอไปอีกไมกี่ป ขา
จะไปตามทางที่ขาจะไมกลับ"

โยบออนวอน
ตอพระเจา

17"ลมหายใจของข าได
แตกดับ วันเวลาของขา

ก็จบลง หลุมฝงศพพรอมสํา-
หรับขาแลว
2แนละ คนมักเยาะเยยก็อยู
รอบขานี่ เอง และตาของขาก็
จองอยูที่การย่ัวเยาของเขา
3 `โปรดทรงวางประกันไวสํา-
หรั บข าพระองค กั บพระองค
ใครอยูที่นั่นที่ จะใหประกันสํา-
หรับขาพระองคได
4 เพราะพระองคทรงปดใจของ
เขาทั้ งหลายไวจากความเขาใจ
ฉะนั้นพระองคจะไมทรงยกยอง
เขา'
5 ผู ที่ กล าวคําประจบประแจง
แกเพ่ือนของเขา นัยนตาของลูก
หลานของเขาจะมัวมืดไป
6พระองคทรงกระทําใหขาเปน
คําครหาของชนชาติ ทั้ งหลาย
แตกอนนั้ นข าเปนเหมือนรํา-
มะนา

โยบ 16, 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
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7นัยนตาของขาไดมืดมัวไปดวย
ความโศกสลด และอวัยวะทั้งสิ้น
ของขาก็เหมือนกับเงา
8คนเที่ ยงธรรมก็ จะตกตะลึ ง
ดวยเรื่ องนี้ และคนไรผิดก็จะ
เร าตั วข้ึ นปรักปรําคนหน าซื่ อ
ใจคด
9คนชอบธรรมยังจะยึดมั่ นอยู
กับทางของเขา   และผูที่มีมือ
สะอาดก็จะแข็งแรงย่ิงข้ึนๆ
10 แตพวกทาน ทานทุกคนมา
อีกซี ขาจะไมพบคนที่มีปญญา
สักคนในพวกทาน
11 วันของขาก็ผานพนไป แผน
งานของขาก็แตกหัก คือความ
คิดในใจของขานั้น
12 เขาเหลานั้ นทํากลางคืนให
เปนกลางวัน ความสวางนั้นก็สั้น
เพราะเหตุความมืด
13 ถาขารอคอย แดนคนตายจะ
เปนบานของขา ขาไดกางที่นอน
ออกในความมืด
14 ขาได พูดกับความเป อยเนา
วา `เจาเปนพอของขา' และพูด
กับหนอนวา `เจาเปนแมของขา
และเปนพ่ีสาวของขา'
15 แลวบัดนี้ ความหวั งของข า
อยูที่ไหนเลา สวนความหวังของ
ขานั้นใครจะเห็นได
16 ความหวังนั้นจะลงไปที่ดาล
ประตูแดนคนตาย เราจะลงไป
ดวยกันในผงคลีดิน"

บิลดัดกลาวถึง
ความทุกขของคนชั่ว

18แล วบิ ลดั ดคนชู อาห
ตอบวา

2"ทานจะคนหาถอยคํานานเทา
ใด จงใครครวญแลวภายหลัง
พวกเราจะพูด
3ทําไมเราจึงถูกนับใหเปนสัตว
และถื อว าเลวทรามในสายตา
ของทาน
4 ท านผู ฉี กตั วของท านด วย
ความโกรธของทาน จะใหแผน
ดินโลกถูกทอดทิ้งเพราะเห็นแก
ทานหรือ หรือจะใหกอนหินโยก
ยายจากที่ของมัน
5 เออ ความสวางแหงคนชั่วจะ
ถูกดับเสีย และเปลวไฟของเขา
จะไมสองแสงอีก
6ความสวางในเต็นทของเขาจะ
มืด และตะเกียงของเขาจะดับ
พรอมกับเขา
7กาวอันแข็งแรงของเขาก็จะสั้น
เขา และความคิดอานของเขา
เองก็จะควํ่าเขาลง
8 เพราะเขาถูกเหว่ียงเข าไปใน
ขายดวยเทาของเขาเอง และเขา
เดินอยูบนหลุมพราง
9กับอันหนึ่ งจะฉวยสนเทาของ
เขาไว ผูปลนจะมีชัยตอเขา
10 มีบวงซอนอยูในดินไวดักเขา
มีกับอยูในทางไวดักเขา
11 สิ่งนาหวาดเสียวจะทําใหเขา

โยบ 17, 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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ตกใจอยูรอบดาน และไลติดสน
เทาของเขาอยู
12 กําลั งของเขาก็จะกร อนไป
เพราะความหิว และภัยพิบัติก็
จะคอยพรอมอยูที่ขางเขา
13 มั นจะกิ นความแข็ งแกร ง
แหงผิวหนังของเขาเสีย แมแต
บุตรหั วปแห งความตายจะกิน
ความแข็งแกรงของเขาเสีย
14 ความไววางใจของเขาจะถูก
ถอนออกจากเต็นทของเขา จะ
ถูกนํามายั งกษัตริย แห งความ
นาหวาดเสียว
15 สิ่งที่ไมใชของเขาจะอาศัยอยู
ในเต็นทของเขา จะมีกํามะถัน
เกลื่ อนกลาดอยู เหนือที่อยู ของ
เขา
16 รากของเขาจะแหงไปขางใต
นั้น และกิ่ งของเขาที่อยูขางบน
จะถูกตัดทิ้ง
17 การระลึกถึงเขาจะพินาศไป
จากโลก และเขาจะไมมีชื่ออยูใน
ถนน
18 เขาจะถูกผลักไสจากความ
สวางเขาสู ความมืด และจะถูก
ไลออกไปจากแผนดินโลก
19 เขาจะไม มี ลู กหรื อหลาน
ทามกลางประชาชนของเขา และ
จะไมมีใครเหลืออยู ในที่ ซึ่ งเขา
เคยอาศัยอยู
20 ผู ที่ มาภายหลั งเขาก็จะตก
ตะลึงดวยวันของเขา เหมือนกับ

ผูที่มากอนก็หวาดกลัวดวย
21 แนละ ที่ อยู ของคนชั่ วเปน
อยางนี้แหละ และที่อยูของคน
ซึ่ งไมรู จักพระเจาก็เปนอยางนี้
แหละ"

โยบมั่นคงใน
ความเชื่อของทาน

19แลวโยบตอบวา
2"ทานทั้ งหลายจะทรมานจิตใจ
ชานานสักเทาใด ทั้งทุบขาเปน
ชิ้นๆดวยถอยคํา
3ทานทั้ งหลายพูดสบประมาท
ขาสิบหนแลว และที่ทําตัวเปน
คนแปลกหนาตอขานั้นทานก็ไม
อายเลย
4ถาแมวา ขาหลงทําผิดจริง
ความผิดของขาก็อยูกับขา
5ถาทานทั้งหลายจะผยองเพราะ
ขาจริง และใชความต่ําตอยของ
ขาปรักปรําขา
6จงทราบเถิดวาพระเจาทรงคว่ํา
ขาลงแลว และไดทรงเอาตาขาย
ของพระองคลอมขาไว
7ดูเถิด ขารองออกมาเพราะ
เหตุความทารุณ แตไมมีใครฟง
ขารองใหชวย แตไมมีความ
ยุติธรรมที่ไหน
8พระองคทรงกอกําแพงกั้นทาง
ขาไว ขาจึงขามไปไมได และ
พระองคทรงใหทางของขามืดไป
9พระองคทรงปลดสงาราศีของ

โยบ 18, 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
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ขาไปจากขาเสีย และทรงถอด
มงกุฎจากศีรษะของขา
10พระองคทรงพังขาลงเสียทุก
ดานและขาก็สิ้ นไป พระองค
ทรงทึ้ งความหวั งของข า ข้ึ น
เหมือนถอนตนไม
11 พระพิโรธของพระองคพลุ ง
ข้ึนใสขา และทรงนับขาวาเปน
ปรปกษของพระองค
12 กองทหารของพระองค เข า
มาพรอมกัน เขาทั้งหลายกอเชิง
เทินตอสู ขา และตั้ งคายลอม
เต็นทของขา
13พระองคทรงใหพ่ีนองของขา
หางไกลจากขา ผูที่ คุนเคยของ
ขาก็หันไปจากขาเสีย
14ญาติของขาละขาเสีย และ
เพ่ือนสนิทของข าไดลืมขาเสีย
แลว
15 คนทั้ งหลายที่ อาศัยอยู ใน
บ านของข าและสาวใช ของข า
นับขาเปนคนตางดาว ขากลาย
เปนคนตางดาวในสายตาของเขา
16 ขาเรียกคนใชของขา แตเขา
ไมตอบขา ขาตองวิงวอนเขา
ดวยปากของขา
17 ลมหายใจขาเปนที่ขยะแขยง
แกภรรยาของขา ถึงแมขาได
ออนวอนเพ่ือลูกๆที่ บังเกิดแก
ขาเอง
18 แมเด็กๆดูหมิ่นขา เมื่ อขา
ลุกข้ึนเขาก็วาขา

19 สหายสนิททั้ งสิ้นของขารัง-
เกียจขา และคนเหลานั้นที่ขารัก
เขาหันหลังใหขา
20 กระดูกของขาเกาะติดหนัง
และติดเนื้ อของขา และขารอด
ไดอยางหวุดหวิด
21 โอ ขาแตทาน สหายของขา
สงสารขาเถิด สงสารขาเถิด
เพราะพระหัตถของพระเจาได
แตะตองขา
22 ทําไมทานทั้งหลายจึงขมเหง
ขาอยางกับเปนพระเจา ทําไม
ทานไมพอใจกับเนื้อของขา
23 โอ ขาอยากใหถอยคําของขา
ไดถูกบันทึกไว โอ ขาอยากให
จารึกไวในหนังสือ
24 ข าอยากให สลั กไว ในศิลา
เปนนิตย ดวยปากกาเหล็กและ
ตะกั่ว
25 แตสวนขา ขาทราบวา พระ
ผูไถของขาทรงพระชนมอยู และ
ในที่ สุดพระองคจะทรงประทับ
ยืนบนแผนดินโลก
26 และหลังจากตัวหนอนแห ง
ผิวหนังทําลายรางกายนี้แลว ใน
เนื้ อหนังของขา ขาจะเห็นพระ
เจา
27 ผู ซึ่ งขาจะไดเห็นเอง และ
นัยนตาของขาจะไดเห็น ไมใช
คนอื่น แมวาจิตใจในตัวขาก็
ออนระโหย
28 แตทานทั้งหลายควรวา `ทํา-

โยบ 19

(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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ไมพวกเราขมเหงทาน เมื่อราก
ของเรื่องนั้นพบอยูในตัวเรา'
29 จงกลัวดาบ เพราะพระพิโรธ
นําโทษของดาบมา เพ่ือทานจะ
ทราบวามีการพิพากษา"

โศฟารคิดวาความบาป
ท่ีโยบซอนอยูจะปรากฏ

20แลวโศฟารชาวนาอา-
เมหตอบวา

2"เพราะฉะนั้นเพราะเหตุความ
คิ ดของข าๆจึ งต องตอบด วย
ความเรงรอน
3ขาไดฟงคําติเตียนที่ สบประ-
มาทแลว เพราะเหตุจิตใจขารู
เร่ืองขาจึงตองตอบ
4ตั้ งแตดึกดําบรรพมา ตั้ งแต
มนุษยถูกวางไวบนแผนดินโลก
ทานไมทราบหรือวา
5 เสี ยงไชโยของคนชั่ วนั้ นสั้ น
และความชื่ นบานของคนหน า
ซื่อใจคดนั้นเปนแตครูเดียว
6แมความสูงของเขาเดนข้ึนไป
ถึงฟาสวรรค และศีรษะของเขา
ไปถึงหมูเมฆ
7 เขาจะพิ นาศเป นนิ ตย อย าง
อุจจาระของเขาเอง บรรดาคนที่
เคยเห็นเขาจะพูดวา `เขาอยูที่
ไหน'
8 เขาจะบินไปเสียเหมือนความ
ฝน และจะไมมีใครพบอีก เขา
จะถู กไล ไปเสี ยอย างนิ มิ ตใน
กลางคืน

9นัยนตาซึ่งไดเห็นเขาจะไมเห็น
เขาอีก หรือที่ของเขาจะไมเห็น
เขาอีกเลย
10 ลูกหลานของเขาจะเสาะหา
เปนที่ โปรดปรานของคนยากจน
และมือของเขาจะคืนทรัพยสม-
บัติของเขา
11 กระดู กของเขาเต็มไปด วย
ความบาปของคนหนุ มซึ่ งจะ
นอนลงกับเขาในผงคลีดิน
12 แมวาความชั่วจะหวานอยูใน
ปากของเขา แมเขาซอนไวใตลิ้น
ของเขา
13 แมเขาไมอยากจะปลอยและ
ไมละทิ้ ง แตอมไวในปากของ
เขา
14 อาหารของเขายังเปลี่ ยนใน
ทองของเขา เหมือนพิษของงู
เหาในตัวเขา
15 เขากลืนทรัพยสมบัติลงไป
แต จะอาเจี ยนมั นออกมาอี ก
พระเจาจะเหว่ียงมันออกมาจาก
ทองของเขา
16 เขาจะดูดพิษของงูเหา ลิ้น
ของงูรายจะฆาเขา
17 เขาจะไมไดเห็นแมน้ําลําธาร
หรือน้ําเออลน คือลําธารที่มี
น้ําผ้ึงและนมขนไหลอยู
18 เขาจะคืนผลงานของเขา และ
จะไมกลืนกินเสีย เขาไดกําไร
เทาไหร เขาจะตองคืนใหเทานั้น
และเขาจะไมไดความชื่นบานใน

โยบ 19, 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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สิ่งนั้นเลย
19 เพราะเขาไดขย้ีและทอดทิ้ ง
คนยากจน เขาไดชิงบานซึ่งเขา
ไมไดสราง
20 แนนอนเขาจะไมรูสึกสงบใจ
เขาจะเก็บสิ่ งที่ เขาปรารถนาไม
ไดเลย
21 อาหารของเขาจะไมมีอะไร
เหลือ เหตุฉะนั้นไมมีใครเสาะ
หาทรัพยสมบัติของเขา
22 ในขณะที่ เขาอิ่ มหนําสําราญ
เขาจะตกในสภาพขัดสน มือของ
คนชั่วทั้งปวงจะมายังเขา
23 เมื่อกําลังจะเติมทองของเขา
ใหเต็ม พระเจาจะทรงสงความ
พิโรธอันดุเดือดมาถึงเขา และ
หลั่ งลงมาบนเขาเมื่ อเขารั บ
ประทานอาหารอยู
24 เขาจะลี้จากอาวุธเหล็ก คัน
ธนูเหล็กกลาจะแทงเขาทะลุ
25 เขาดึงมันออก และมันออก
มาจากรางกายของเขา เออ
กระบ่ีอันวาววับออกมาจากน้ําดี
ของเขา ความนาหวาดเสียวมา
ยังเขา
26 ความมืดทั้งปวงจะซอนไวใน
ที่ลึกลับของเขา ไฟที่ไมตองเปา
จะกลืนเขาเสีย สิ่งใดที่เหลืออยู
ในเต็นทของเขาจะถูกเผาผลาญ
27 ฟ าสวรรค จะสําแดงความ
ชั่ วชาของเขา และแผนดินโลก
จะลุกข้ึนปรักปรําเขา

28 ผลกําไรแห งครั วเรื อนของ
เขาจะถูกนําไปเสีย ทรัพยสมบัติ
ของเขาจะถูกกวาดไปในวันแหง
พระพิโรธของพระเจา
29 นี่ เป นส วนของคนชั่ วจาก
พระเจา และเปนมรดกที่พระ
เจาทรงกําหนดใหเขา"

โยบทุกขใจเรื่อง
ความเจริญของคนอธรรม

21แลวโยบตอบวา
2"ขอฟงถอยคําของขาอยางระ-
มัดระวัง และใหคํานี้ปลอบใจ
ทาน
3ขออดทนหนอยและขาจะพูด
และเมื่อขาพูดแลว ก็เยาะตอไป
เถอะ
4สวนขานี้ จะตอวามนุษยหรือ
ถาเปนเชนนั้นทําไมใจขาจึงไม
ควรเปนทุกข
5มองดูขาซี และจงตกตะลึงเถิด
และท านจงเอามือปดปากของ
ทาน
6 เมื่ อข าระลึ กถึ งเร่ื องนี้ ข าก็
ตระหนกตกใจ และความสั่น
สะทานก็จับเนื้อของขา
7ทําไมคนชั่ วจึงมีชี วิตอยู เออ
จนถึงแก และเจริญมีกําลังมาก
ข้ึน
8 เชื้อสายของเขาก็ตั้ งมั่นคงอยู
ในสายตาของเขา และลูกหลาน
ของเขาก็อยูตอหนาตอตาเขา

โยบ 20, 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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9 เ รื อนของ เ ข าทั้ ง หล ายก็
ปลอดภั ยปราศจากความกลั ว
และไมเรียวของพระเจาก็ไมอยู
บนเขา
10 วัวผู ของเขาเกิดพันธุ ไมมี
ขาด วัวเมียของเขาตกลูก และ
ไมมีแทง
11 เขาสงเด็กๆออกไปอยูอยาง
ฝูงแพะแกะ และลูกหลานเล็ก
ของเขาก็เตนรํา
12 เขาหยิบเอารํามะนาและพิณ
เขาคู และเปรมปรีดิ์ ตามเสียง
ขลุย
13 ตลอดวันเวลาของเขา เขาก็
เจริญ และเขาลงไปที่ แดนคน
ตายในพริบตาเดียว
14 เขาจึงทูลพระเจาวา `ขอจาก
เราไปเสีย เพราะเราไมปรารถ-
นาความรูในทางของทาน
15 องค ผู ทรงมหิทธิ ฤทธิ์ คื อ
อะไร ที่เราจะตองปรนนิบัติเขา
ถาเราอธิษฐานตอเขา เราจะได
ประโยชนอะไร'
16 ดูเถิด ความจําเริญของเขา
ทั้ งหลายไมอยู ในกํามือของเขา
คําปรึกษาของคนชั่วอยูหางไกล
จากขา
17 ตะเกียงของคนชั่ วดับบอย
เทาใด ความยากลําบากมา
เหนือเขาบอยเทาใด พระเจา
ทรงแจกจายความเศราโศกดวย
พระพิโรธของพระองค

18 เขาเปนเหมือนฟางขาวหนา
ลม และเปนเหมือนแกลบที่พายุ
พัดไป
19พระเจาทรงสะสมความชั่วชา
ของเขาไว ให ลูกหลานของเขา
หรือ พระองคทรงตอบแทนแก
เขาเอง และเขาก็จะทราบ
20 นัยนตาของเขาจะเห็นความ
พินาศของเขา และเขาจะดื่มพระ
พิโรธขององคผูทรงมหิทธิฤทธิ์
21 เพราะเขามี ความพึงพอใจ
อะไรในเรื่ องวงศวานที่ ตามเขา
มา เมื่อจํานวนเดือนของเขาถูก
ตัดขาดกลางคันเสียแลว
22 มีผู ใดจะสอนความรู ใหแด
พระเจาไดหรือ เมื่ อพระองค
ทรงพิพากษาเทวชีพ
23 คนหนึ่ งตายเมื่ อยังแข็งแรง
เต็มที่สบายและปลอดภัยทั้งสิ้น
24 ถั งกายของเขาเต็ มด วยน้ํา
นม และกระดูกของเขาก็ชุมดวย
ไขกระดูก
25 อีกคนหนึ่งตายดวยใจขมขื่น
ไมเคยไดชิมของดี
26 เขาทั้ งสองนอนลงในผงคลี
ดินเหมือนกัน และตัวหนอนก็
คลุมเขาทั้งสองไว
27 ดูเถิด ขารูความคิดของทาน
และอุบายของทานที่จะทําผิดตอ
ขา
28 เพราะทานวา `วังของเจา
นายอยูที่ ไหน เต็นทซึ่ งคนชั่ ว

โยบ 21

(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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อาศัยนั้นอยูที่ไหน'
29 ทานมิไดถามนักทองเที่ ยว
และทานไมไดรับสักขีพยานของ
เขาหรือ
30 วาคนชั่วไดสงวนไวจนถึงวัน
แหงภัยพิบัติ และเขาจะถูกนํา
ไปยังวันแหงพระพิโรธ
31 ใครแจ งวิ ธี การของเขาต อ
หนาเขา และผูใดสนองเขาในสิ่ง
ที่เขาไดกระทํา
32 แมกระนั้ นเขาจะถูกหามไป
ยังหลุมศพ และจะยังอยู ใน
อุโมงค
33 สําหรับเขากอนดินที่หุบเขา
ก็เบาสบาย คนทั้งปวงก็ตามเขา
ไป และคนที่ไปขางหนาก็นับไม
ถวน
34 แลวทําไมทานจะมาเลาโลม
ใจขาดวยสิ่ งวางเปลา คําตอบ
ของท านไม มี อะไรเหลื อแล ว
นอกจากการมุสา"
เอลีฟสฟองโยบเปนครั้งท่ีสาม

22แลวเอลีฟสชาวเทมาน
ตอบวา

2"คนจะเปนประโยชนอะไรแก
พระเจาไดหรือ แนละ ผู ใด
ฉลาดก็เปนประโยชนแกตนเอง
ตางหาก
3ถาทานเปนคนชอบธรรม จะ
เปนที่ พอพระทัยแกองค ผู ทรง
มหิทธิฤทธิ์หรือ หรือถาทางทั้ง
หลายของทานดีรอบคอบจะเปน

ประโยชนอะไรแกพระองค
4พระองค จะทรงติ เตี ยนท าน
เพราะยําเกรงหรือ พระองคจะ
ทรงสูความกับทานหรือ
5ความชั่ วของทานใหญโตมิใช
หรือ ความชั่วชาของทานไมมีที่
สิ้นสุดมิใชหรือ
6 เพราะท านยึดของประกันไป
จากพ่ีนองเปลาๆ และริบเสื้อผา
ของคนที่เปลือยกาย
7ทานมิ ได ใหน้ําแกคนอิดโรย
ดื่ม และทานหนวงเหนี่ยวขนม
ปงไวมิใหคนที่หิว
8คนที่มีอํานาจใหญโตยอมไดที่
ดินเปนกรรมสิทธิ์ และคนที่มี
หนามีตาก็ไดเขาอาศัยอยู
9ทานไลแมมายออกไปมือเปลา
และแขนของลูกกําพราพอก็หัก
10 เพราะฉะนั้ นกับดักอยู รอบ
ทาน และความสยดสยองอัน
ฉับพลันก็ทวมทับทาน
11 หรือความมืดจนทานไมเห็น
อะไร และน้ําที่ทวมก็คลุมทาน
ไว
12 พระเจามิไดทรงสถิตอยู ณ
ที่ สูงในฟาสวรรคหรือ ดูดาวที่
สูงที่สุดเถิด มันสูงจริงๆ
13 เพราะฉะนั้นทานวา `พระเจา
ทรงรูอะไร พระองคจะทรงทะลุ
เมฆมืดทึบไปพิพากษาไดหรือ
14 เมฆทึบคลุมพระองคไว พระ
องคทรงมองอะไรไมเห็น และ

โยบ 21, 22

(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

 18_job.pub 
 page 30

 Friday, December 09, 2005 12:53 



หนา 1110
พระองคทรงดําเนินโดยรอบบน
พ้ืนฟา'
15 ทานมุ งไปทางเกาหรือ ซึ่ ง
คนชั่วเคยดําเนินนั้น
16 ผู ถู กฉวยเอาไปก อนเวลา
กําหนดของเขา รากฐานของเขา
ถูกไหลลนไปดวยน้ําทวม
17 ผูทูลพระเจาวา `ขอทรงไป
จากขาทั้ งหลาย' และ `องคผู
ทรงมหิทธิฤทธิ์ จะทรงช วยเขา
ทั้งหลายได'
18 แตพระองคทรงใหเรือนของ
เขาเต็มดวยของดี แตคําปรึกษา
ของคนชั่วหางไกลจากขา
19 คนชอบธรรมเห็นและยินดี
คนไรผิดหัวเราะเยาะ
20 ในขณะที่ ทรัพยสมบัติของ
เราไมถูกตัดขาด แตของที่เหลือ
นั้นไฟก็เผาเสีย
21 จงปรองดองกับพระเจาและ
อยูอยางสันติ ดังนั้ นสิ่ งที่ ดีจะ
มาถึงทาน
22 ขอจงรับพระราชบัญญัติจาก
พระโอษฐของพระองค และเก็บ
พระวจนะของพระองคไวในใจ
ของทาน
23 ถาทานกลับมายังองคผูทรง
มหิทธิฤทธิ์ ทานจะเจริญและจะ
ทิ้ งความชั่ วชาใหไกลจากเต็นท
ของทาน
24 ท านจะรวบรวมทองคําไว
เหมือนผงคลีดิน และทองคํา

เมืองโอฟรไวเหมือนหินในลํา-
ธาร
25 และองคผูทรงมหิทธิฤทธิ์จะ
เปนผูปองกันทาน และทานจะ
มีเงินอยางมากมาย
26 แลวทานจะปติยินดีในองคผู
ทรงมหิทธิฤทธิ์ และเงยหนา
ของทานหาพระเจา
27 ทานจะอธิษฐานตอพระองค
และพระองคจะทรงฟงทาน และ
ท านจะทําตามคําปฏิญาณของ
ทาน
28 ทานจะตัดสินใจในเรื่ องใด
และเร่ื องนั้ นจะสําเร็จสมประ-
สงค และจะมีแสงสวางสองทาง
ใหทาน
29 เมื่อมนุษยถูกทิ้งลงไป ทาน
จะวา `มีการทรงชวยยกชู ข้ึน
และพระองคทรงชวยคนถอมใจ
ใหรอด'
30 พระองคทรงชวยเกาะแหงผู
ไรความผิดใหพน มันไดรับการ
ชวยใหพนโดยความสะอาดแหง
มือของทาน"

โยบอาลัยถึงพระเจา

23แลวโยบตอบวา
2"คํารองทุกขของขาก็ขมข่ืนใน
วันนี้ ดวย การที่ขาถูกทุบตีก็
หนักกวาการรองครางของขา
3โอ ขาอยากทราบวาจะพบพระ
องคไดที่ ไหน เพ่ือขาจะมาถึง

โยบ 22, 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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พระที่นั่งของพระองค
4 ข าจะย่ื นคดี ของข าต อพระ
พักตรพระองค และบรรจุขอ
โตแยงใหเต็มปากขา
5 ข าจะทราบคําตอบของพระ
องค และเขาใจสิ่งที่พระองคจะ
ตรัสกับขา
6พระองคจะทรงโตแยงกับข า
ดวยฤทธานุภาพอันย่ิงใหญของ
พระองคหรือ เปลานะ พระองค
จะทรงใหกําลังแกขา
7ณ ที่นั่ นคนเที่ยงธรรมจะสู
ความกับพระองคได และขาจะ
รับการชวยใหพนจากผูพิพากษา
ของขาเปนนิตย
8ดูเถิด ขาเดินไปขางหนา แต
พระองคมิไดทรงสถิตที่นั่น และ
ขางหลัง แตขาก็ไมสังเกตเห็น
พระองค
9 ข างซ ายมื อที่ พระองค ทรง
กระทํากิจ ขาก็ไมเห็นพระองค
ขางขวามือพระองคทรงซอนอยู
ขาหาพระองคไมพบ
10 ด วยว าพระองค ทรงทราบ
ทางที่ ขาไป เมื่อพระองคทรง
ทดสอบขาแลว ขาก็จะเปนอยาง
ทองคํา
11 เท าของขาติดรอยพระบาท
ของพระองคแนน ขาตามมรรคา
ของพระองค และมิไดหันไป
ขางๆเลย
12 ข ามิ ได พรากไปจากพระ

บัญญัติ แห งริมพระโอษฐ ของ
พระองค ขาตีราคาพระวจนะ
แหงพระโอษฐของพระองคสูง
กวาอาหารที่จําเปนสําหรับขา
13 แตพระองคทรงผันแปรมิได
และผูใดจะหันพระองคได พระ
องคมีพระประสงคสิ่ งใด พระ
องคก็ทรงกระทําสิ่งนั้น
14 เพราะว าพระองค จะทรง
กระทําสิ่งที่พระองคทรงกําหนด
ใหขานั้นครบถวน และสิ่งอยาง
นั้ นเปนอันมากอยู ในพระดําริ
ของพระองค
15 เพราะฉะนั้นขาจึงสะทกสะ-
ทานตอพระพักตรพระองค เมื่อ
ขาตรึกตรอง ขาก็ครั่นครามตอ
พระองค
16 พระเจาทรงกระทําใหใจของ
ขาออนเปลี้ย องคผูทรงมหิทธิ-
ฤทธิ์ ไดกระทําใหข าสะทกสะ-
ทาน
17 เพราะขามิไดถูกตัดขาดกอน
ความมืดมาถึง และพระองคมิ
ไดทรงปดบังความมืดทึบไวจาก
หนาขา"

โยบบนวาพระเจาทรง
เมินเฉยตอความชั่วราย

24"เมื่ อวาระกําหนดไม
ปดบังไวจากองคผูทรง

มหิทธิฤทธิ์ ทําไมบรรดาผูที่
รู จักพระองคไมเห็นวันกําหนด
ของพระองค

โยบ 23, 24

(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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2มีคนที่ยายหลักเขต เขายึดฝูง
แพะแกะพาไปเลี้ยง
3 เขาไลตอนลาของคนกําพร า
พอไป เขาเอาวัวของหญิงมาย
ไปเปนประกัน
4 เขาผลั กคนขั ดสนออกนอก
ถนน คนยากจนแหงแผนดิน
โลกตางก็ซอนตัวหมด
5ดูเถิด ดังลาปาอยู ในถิ่นทุร-
กันดาร คนยากจนนั้นออกไป
ทํางานพยายามหาอาหาร ถิ่น
แห งแล งให อาหารแก เขาและ
บุตรทั้งหลายของเขา
6 เขาทั้ งหลายเก็บหญาแหงที่ใน
ทุ ง และเขาเล็มสวนองุ นของ
คนชั่ว
7 เขาทําใหคนที่เปลือยกายนอน
ตลอดคืนโดยไมมีเสื้ อผา และ
ไมมีผาหมกันหนาว
8 เขาเปยกฝนแหงภูเขา และ
เกาะหินอยูเพราะขาดที่กําบัง
9มีผู ฉวยเด็กกําพราพอไปจาก
อก และเอาของประกันจากคน
ยากจน
10 เขาทั้ งหลายทําให เขาเดิ น
เปลื อยกายไปโดยไม มี เสื้ อผ า
เขาก็แบกฟอนขาวไปจากคนที่
หิว
11 เขาทําน้ํ ามั นอยู ท ามกลาง
กําแพงของพวกเขา เขายํ่าอยูที่
บอยํ่าองุน แตเขาตองทนความ
กระหาย

12 คนคร่ําครวญออกมาจากที่
ในเมือง และจิตใจของคนบาด
เจ็บรองขอ แตพระเจามิไดสน
พระทัยในความโงเขลาของเขา
13 เขาอยู ในพวกที่ กบฏต อ
ความสวาง ที่ไมคุนเคยกับทาง
ของความสวางนั้น และมิไดอยู
ในทางของความสวางนั้น
14 ฆาตกรลุกข้ึ นมาแต เช าตรู
เขาฆ าคนยากจนและคนขัดสน
และในกลางคืนเขาเปนเหมือน
ขโมย
15 ตาของผู ล วงประเวณี คอย
เวลาพลบค่ํา กลาววา `ไมมีตา
ใดจะเห็นขา' และเขาก็ปลอม
หนาของเขา
16 ในยามมื ดเขาขุดเข าไปใน
เรือนซึ่ งเขาหมายไวสําหรับตน
เองในเวลากลางวัน เขาไมรู จัก
ความสวาง
17 เพรา ะ เ งามั จจุ ร า ช เป น
เหมือนเวลาเชาแกเขาทุกคน ถา
ใครรูจักเขา เขาก็เปนความสยด
สยองของเงามัจจุราช
18 เขารวดเร็ วดุ จดั งน้ํ า มาก
หลาย สวนแบงของเขาถูกสาป
ในแผนดิน เขาไมหันหนาไปสู
สวนองุนของเขา
19 ความแหงแลงและความรอน
ฉวยเอาน้ําหิมะไปฉันใด แดน
คนตายก็ฉวยเอาผู กระทําบาป
ไปฉันนั้น

โยบ 24

(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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20 ครรภจะลืมเขา ตัวหนอนจะ
กินเขาอยางอรอย ไมมีใครจํา
เขาไดตอไป ความชั่ วจะหักลง
เหมือนตนไม
21 เขารีดเอาจากหญิงหมันที่ไม
มีลูก และไมทําดีอะไรใหแก
หญิงมาย
22 เขาได ทําลายคนที่ มี กําลั ง
ดวยอํานาจของตน เขาลุกข้ึน
แลวไมมีใครมั่นใจเรื่องชีวิตของ
ตน
23 พระเจ าทรงประทานความ
ปลอดภัยใหเขา และเขาก็พ่ึงอยู
และพระเนตรของพระองคอยู
บนหนทางของเขา
24 เขาทั้งหลายถูกยกยองข้ึนครู
หนึ่ ง แตก็ตองสิ้ นไปและถูก
นําลงมา เขาถูกเอาออกไปจาก
ทางเหมือนคนอื่นๆ และถูก
ตัดออกเหมือนยอดรวงขาว
25 แลวบัดนี้ ถาไม เปนเชนนั้ น
ใครจะพิสูจนไดวาขามุสา และ
สําแดงวาสิ่งที่ขากลาวนั้นไรสา-
ระ"

บิลดัดบอกโยบวามนุษย
ไมสามารถรูจักพระเจาได

25แล วบิ ลดั ดคนชู อาห
ตอบวา

2 "พระเจ าทรงอํานาจในการ
ครอบครองและทรงให ยําเกรง
พระองค ทรงกระทําสันติภาพ
ในสวรรคเบ้ืองสูงของพระองค

3กองทัพของพระองคมีจํานวน
หรือ ความสวางของพระองคมิ
ไดสองมาเหนือผูใดบาง
4แล วมนุ ษย จะชอบธรรมต อ
พระพักตรพระเจ าได อย างไร
คนที่เกิดจากผูหญิงจะสะอาดได
อยางไร
5ดูเถิด ถึงแมดวงจันทรก็ไมมี
ความสุกใส และดวงดาวก็ไม
บริ สุ ทธิ์ ในสายพระเนตรของ
พระองค
6มนุษย จะย่ิ งสะอาดน อยกว า
นั้นเทาใด ผูเปนเพียงตัวดักแด
และบุตรของมนุษยเลา ผู เปน
เพียงตัวหนอน"
โยบกลาววาทานเชื่อในพระเจา

26แลวโยบตอบวา
2"ทานไดชวยผู ไมมีกําลังมาก
จริงหนอ ทานไดชวยแขนที่ไมมี
แรงแลวหนอ
3ทานใหคําปรึกษาแกคนที่ไมมี
สติปญญา และไดใหความรูมาก
ที่สัมฤทธิ์ผล จริงหนอ
4ทานเปลงวาจาออกมาแกใคร
เลา และวิญญาณของใครไดออก
มาจากทาน
5ชาวแดนคนตายเบื้ องลางสะ-
ทกสะท านใตน้ําและชาวเมือง
นั้น
6นรกเปลือยอยู ตอพระพักตร
พระเจา และแดนพินาศไมมี

โยบ 24-26

(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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ผาหม
7พระองคทรงคลี่ทางเหนือออก
คลุมที่ เว้ิงวาง และแขวนโลกไว
เหนือที่วางเปลา
8พระองคทรงมัดน้ําไวในเมฆ
ทึบของพระองค และเมฆนั้นก็
ไมขาดว่ินไป
9พระองคทรงคลุมหนาของพระ
ที่นั่ ง และคลี่ เมฆของพระองค
ออกคลุมมันไว
10 พระองคทรงขีดปริมณฑลไว
บนพ้ืนน้ํา ณ เขตระหวางความ
สวางและความมืด
11 เสาฟาก็หว่ันไหวและประ-
หลาดใจเมื่อพระองคทรงขนาบ
12 พระองคทรงปราบทะเลให
สงบดวยอานุภาพของพระองค
พระองคทรงตีคนจองหองดวย
ความเขาพระทัยของพระองค
13 พระองค ทรงตกแต งฟ า
สวรรค ด วยพระวิญญาณของ
พระองค พระหัตถของพระองค
ทรงสรางพญานาคที่ขด
14 ดูเถิด เหลานี้เปนเพียงพระ
ราชกิจผิวเผินของพระองค เรา
ได ยินถึ งพระองค ก็ เป นเพียง
เสียงกระซิบ ใครจะเขาใจถึง
ฤทธิ์กัมปนาทอันเกรียงไกรของ
พระองคได"

ความจริงใจของโยบ

27และโยบไดกลาวกลอน
ภาษิตของตนอีกวา

2 "พระเจาทรงพระชนมอยู แน
ฉันใด คือพระองคผูทรงนํา
ความยุติธรรมอันควรตกแกขา
ไปเสีย และองคผูทรงมหิทธิ-
ฤทธิ์ ทรงพระชนมอยู แน ฉันใด
คือผูทรงทําใจขาใหขมข่ืน
3 เพราะลมหายใจยังอยูในตัวขา
ตราบใด และลมปราณจากพระ
เจายังอยู ในรูจมูกของขาตราบ
ใด
4 ริมฝปากของขาจะไมพูดความ
เท็จและลิ้นของขาจะไมเปลงคํา
หลอกลวง
5ขอพระเจาอยายอมใหขาเห็น
วาทานเปนฝายที่ ถูกเลย ขาจะ
ไมทิ้งความสัตยจริงของขาจนขา
ตาย
6ขายึดความชอบธรรมของขาไว
มั่ นไมยอมปลอยไป จิตใจของ
ขาไมตําหนิขา ไมวาวันใดใน
ชีวิตของขา
7ขอให ศัตรูของขาเปนเหมือน
คนชั่ ว และขอใหผูที่ ลุกข้ึนตอ
สูขาเปนเหมือนคนอธรรม
คนหนาซ่ือใจคดขาดความหวัง
8 เพราะอะไรจะเปนความหวั ง
ของคนหนาซื่อใจคด แมวาเขา
ไดกําไรแลว เมื่อพระเจาทรงเอา
ชีวิตของเขาไป
9พระเจาจะทรงฟงเสียงรองของ
เขาหรือ เมื่อความยากลําบากมา
สูเขา

โยบ 26, 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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10 เขาจะปติ ยินดีในองคผู ทรง
มหิทธิฤทธิ์หรือ เขาจะกราบทูล
พระเจาทุกเวลาหรือ
11 ขาจะสอนทานทั้ งหลายโดย
พระหัตถของพระเจา ขาจะไม
ป ดบั งพระดําริ ขององค ผู ทรง
มหิทธิฤทธิ์
12 ดูเถิด ทานทุกคนไดเห็นเอง
แลว ทําไมทานจึงเหลวไหลสิ้น
เชิงทีเดียวเลา
13 ตอพระเจา นี่ เปนสวนของ
คนชั่ว และมรดกซึ่งผูบีบบังคับ
จะได รับจากองคผู ทรงมหิทธิ-
ฤทธิ์
14 ถาลูกหลานของเขาเพิ่ มข้ึน
ก็เพ่ือถูกดาบ และลูกหลานของ
เขาก็หาไมพอกิน
15 คนของเขาที่เหลืออยู ความ
ตายก็จะฝงเขาเสีย และภรรยา
มายทั้ งหลายของเขาจะไมคร่ํา
ครวญ
16 ถึงเขาจะกอบโกยเอาเงินไว
มากอยางผงคลีดิน และกอง
เสื้อผาไวดังดินเหนียว
17 เขาจะกองไวก็ได แตคน
ชอบธรรมจะสวม และคนไรผิด
จะแบงเงินกัน
18 เขาสรางบานเหมือนอยางตัว
มอด เหมือนอยางเพิงที่คนยาม
สราง
19 คนมั่ งค่ั งจะนอนลง แตเขา
จะไมถูกรวบรวมไว เขาลืมตา

ของเขาข้ึน และเขาไมอยูแลว
20 ความสยดสยองท วมเขา
เหมือนน้ํามากหลาย ในกลาง
คืนพายุหอบเขาไป
21 ลมตะวั นออกหอบเขาขึ้ น
และเขาก็จากไป เหมือนพายุมัน
ก็กวาดเขาออกไปจากที่ของเขา
22 พระเจ าจะทรงเหว่ี ยงเขา
อยางไมปรานี เขาจะหนีจาก
พระหัตถของพระองค
23 คนจะตบมือเยาะเยยเขาและ
เย ยหยันเขาออกไปจากที่ ของ
เขา"
สติปญญาเปนของประทาน

จากพระเจา

28"แนละ ตองมี เหมือง
สําหรับแรเงิน และมีที่

สําหรับทองคําที่เขาถลุง
2 เขาเอาเหล็กมาจากพ้ืนดินและ
ถลุงทองสัมฤทธิ์จากแรดิบ
3มนุษยกําจัดความมืด และคน
หาไปยังเขตไกลที่สุด คนแรดิบ
ในที่มืดครึ้มและเงามัจจุราช
4 เขาขุดปลองไกลจากที่ ฝูงคน
อาศัยอยู คนสัญจรไปมาลืมเขา
แลว เขาแขวนอยูแกวงไปแกวง
มาไกลจากฝูงคน
5ฝายแผนดินนั้นมีอาหารออก
มา แตภายใตก็ควํ่าอยางถูกไฟ
ไหม
6ก อนหินของที่ นั่ นเป นที่ อยู
ของพลอยไพทูรย และมันมีผง

โยบ 27, 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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ทองคํา
7ทางนั้นไมมีเหย่ียวรู และไมมี
ตาเหย่ียวดํามองเห็น
8ลูกสิงโตไมเคยเดินที่นั่น สิงโต
ดุรายไมผานมาที่นั่น
9คนย่ืนมือที่หินแข็ง และทํา
ลายภูเขาลงถึงราก
10 เขาขุดลํารางไวในหิน และ
ตาของเขาเห็นของประเสริฐทุก
อยาง
11 เขากันตาน้ําไว เพ่ือมิใหมี
น้ํายอย และสิ่งที่ปดบังไว เขา
นํามาใหแจง
12 แตจะพบพระปญญาที่ ไหน
และที่ของความเขาใจอยูที่ไหน
13 มนุษย ไม รู จั กค าของพระ
ปญญา และในแผนดินของคน
เปนก็หาไมพบ
14 บาดาลพูดวา `ที่ ขาไมมี'
และทะเลกลาววา `ไมอยูกับขา'
15 จะเอาทองคําซื้อก็ไมได และ
จะชั่งเงินใหตามราคาก็ไมได
16 จะตีราคาเปนทองคําโอฟรก็
ไมได หรือเปนพลอยสีน้ําขาว
ประเสริฐหรือพลอยไพทูรยก็ไม
ได
17 จะเทียบเทาทองคําและแกว
ผลึกก็ไมได หรือจะแลกกับ
เครื่องทองคําเนื้อดีก็ไมได
18 อย าเอยถึงหินปะการังและ
ไขมุกเลย คาของพระปญญาสูง
กวามุกดา

19 บุษราคัมแหงเมืองเอธิโอ-
เปย ก็เปรียบกับพระปญญาไม
ได หรือจะตีราคาเปนทองคํา
บริสุทธิ์ก็ไมได
20 ดังนั้นพระปญญามาจากไหน
เลา และที่ของความเขาใจอยูที่
ไหน
21 เปนสิ่ งที่ซอนพนจากตาของ
สิ่ งที่ มีชี วิตทั้ งปวง และปดบัง
ไวจากนกในอากาศ
22 แดนพิ นาศและมั จจุ ราช
กลาววา `เราไดยินเสียงลือเร่ือง
พระปญญากับหูของเรา'
23 พระเจาทรงทราบทางไปหา
พระปญญานั้น และพระองค
ทรงทราบที่ อยู ของพระปญญา
ดวย
24 เพราะพระองค ทอดพระ
เนตรไปถึ งที่ สุดปลายแผนดิน
โลก และทรงเห็นทุกสิ่ งที่ ใต
ฟาสวรรค
25 ในเมื่ อพระองคทรงกําหนด
น้ําหนักใหแกลม และทรงกะน้ํา
ดวยเครื่องตวง
26 เมื่อพระองคทรงสรางกฎให
ฝน และสรางทางไวใหแสงแลบ
ของฟาผา
27 แลวพระองคทอดพระเนตร
พระป ญญาและทรงประกาศ
ทรงสถาปนาไวและทรงวิจัย
28 และพระองคตรัสกับมนุษย
วา `ดูเถิด ความยําเกรงองค

โยบ 28

(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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พระผูเปนเจา นั่นแหละคือพระ
ปญญา และที่จะหันจากความชั่ว
คือความเขาใจ'"

โยบแกคํากลาวหาผิด

29แลวโยบก็กล าวกลอน
ภาษิตของทานอีกวา

2"โอ ขาอยากจะอยูอยางแตละ
เดือนที่ผานไป อยางในสมัยเมื่อ
พระเจาทรงพิทักษขา
3 เมื่ อประทีปของพระองคสอง
เหนือศีรษะขา และขาเดินฝา
ความมืดไปดวยความสวางของ
พระองค
4อยางขาเมื่ อครั้ งยังหนุมแนน
อยู เมื่อความลึกลับแหงพระเจา
ทรงอยูเหนือเต็นทของขา
5 เมื่ อองค ผู ทรงมหิทธิฤทธิ์ ยัง
อยูกับขา และลูกหลานหอม
ลอมขา
6 เมื่อเขาลางยางเทาของขาดวย
นมขน และกอนหินเทธารน้ํามัน
ออกใหขา
7 เมื่ อขาออกมายังประตู เมือง
เมื่อขาเตรียมที่นั่งของขาที่ถนน
8คนหนุมๆเห็นขาแลวก็หลีกไป
คนสูงอายุลุกข้ึนยืน
9 เจานายหยุดพูด เอามือปด
ปากของตนไว
10 เสี ยงของขุ นนางก็ สงบลง
และลิ้นของเขาก็เกาะติดเพดาน
ปาก
11 เมื่อหูไดยินแลว ตางก็วาขา

เปนสุข และเมื่อตาดู ก็ยกยอง
ขา
12 เพราะวาขาชวยคนยากจนที่
รองใหชวย และเด็กกําพราพอ
ที่ไมมีใครอุปถัมภเขา
13 พรของคนที่ จวนพินาศก็มา
ถึงขา และขาเปนเหตุใหจิตใจ
ของหญิ งม ายร องเพลงด วย
ความชื่นบาน
14 ขาสวมความชอบธรรม และ
มันก็หอหุมขาไว ความยุติธรรม
ของขาเหมือนเสื้ อคลุมและผา
โพกศีรษะ
15 ขาเปนนัยนตาใหคนตาบอด
และเปนเทาใหคนงอย
16 ขาเปนบิดาใหคนขัดสน และ
ขาสอบสวนเรื่ องของผูที่ ขาไมรู
จัก
17 ขาหักขากรรไกรของคนชั่ ว
และไดดึงเอาเหย่ือจากฟนของ
เขา
18 แลวขาคิดวา `ขาจะตายในรัง
ของขา และขาจะทวีวันเวลาของ
ขาอยางทราย
19 รากของขาจะแผไปถึงน้ํา มี
น้ําคางบนกิ่งของขาตลอดคืน
20 สงาราศีของขาสดชื่นอยูกับ
ขา และคันธนูของขาใหมเสมอ
อยูในมือขา'
21 คนทั้ งหลายเงี่ ยหูฟงขาและ
คอยอยู และเงียบอยูฟงคํา
ปรึกษาของขา

โยบ 28, 29

(1) โยบ 27:1 (2) โยบ 1:1 (3) โยบ 18:6 (4) โยบ 1:10 (5) โยบ 23:3, 8-10
(6) โยบ 20:17 (7) พบญ 16:18 (8) ลนต 19:32 (9) โยบ 4:2 (10) สดด 137:6
(11) โยบ 31:20 (12) โยบ 22:5 (13) พบญ 24:13 (14) พบญ 24:13
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22 หลังจากที่ ขาพูดแลว เขาก็
ไมพูดอีกเลย และคําของขาก็
กลั่นลงมาเหนือเขา
23 เขาคอยข าเหมื อนคอยฝน
เขาอาปากของเขาเหมือนอยาง
รอรับน้ําฝนชุกปลายฤดู
24 ถาขาหัวเราะเยาะเขา เขาก็
ไมยอมเชื่อ และสีหนาอันผอง
ใสของขา เขาก็มิไดทําใหหมน
หมองลง
25 ขาเลือกทางใหเขา และนั่ ง
เปนหัวหนา และอยูอยาง
กษั ตริ ย ท ามกลางกองทหาร
อยางผู ที่ ปลอบโยนคนที่ คร่ํา-
ครวญ"

ความมั่งมีของโยบ
กลายเปนความยากจน

30"แตเดี๋ ยวนี้ เขาเยาะขา
คือคนที่ออนกวาขานะ

คนที่ ขาจะเหยียดหยามพอของ
เขา ถึงกับไมยอมใหอยูกับสุนัข
ที่เฝาฝูงแพะแกะของขา
2ขาจะไดอะไรจากกําลังมือของ
เขาทั้ งหลาย คือของคนที่ เร่ียว
แรงเขาหมดไปแลว
3 เพราะเหตุ ความขาดแคลน
และหิวโหยพวกเขาจึงอยู อยาง
โดดเดี่ยว เมื่อกอนเขาหนีไปยัง
ถิ่ นทุรกันดารซึ่ งรกรางและถูก
ทิ้งไวเสียเปลา
4 เขาเก็บผักชะครามซึ่ งอยู กับ
พุมไม และเอารากตนไมจําพวก

สนจูนิเปอรมาเปนอาหาร
5 เขาถูกขับไลออกไปจากทาม-
กลางคน (มีคนตะโกนตามเขา
ไปอยางตามโจร)
6ฉะนั้น เขาตองพักอยูที่ลําละ-
หาน ในโพรงดินและซอกหิน
7 เขาร องอยู ท ามกลางพุ มไม
เขาเบียดกันอยูภายใตตนตําแย
8 เขาเปนลูกของคนถอย เออ
เปนลูกของคนเสียชื่ อ เขาถูก
กวาดออกไปเสียจากแผนดิน
9และบัดนี้ ข ากลายเป นเพลง
เยาะเยยของเขา เออ ขาเปนคํา
ครหาของเขา
10 เขาทั้งหลายสะอิดสะเอียนขา
และเหินหางจากขา เขาไมร้ังรอ
ที่จะถมน้ําลายลงหนาของขา
11 เพราะพระเจาทรงหยอนสาย
ธนูของขา และใหขาตกตํ่า เขา
ทั้งหลายก็เหว่ียงความยั้งคิดเสีย
ตอหนาขา
12 คนหนุ มลุ กข้ึ นข างขวามื อ
ของขา เขาผลักดันเทาของขา
ออกไป เขาเหว่ียงทางแหงความ
พินาศไวตอสูขา
13 เขาพังทางเดินของขา เขา
เสริมภัยพิบัติใหขา ไมมีผู ใด
ชวยเขาไวเลย
14 เขามาหาข าอย างกั บน้ํ าที่
ทะลักเขามาอยางเต็มที่ เขากลิ้ง
ตั วเข ามาหาข าท ามกลางซาก
ปรักหักพัง

โยบ 29, 30

(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
(8) 2 พกษ 8:18 (9) โยบ 17:6 (10) โยบ 19:19 (11) โยบ 12:18 (12) โยบ 19:18
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15 ความสยดสยองตางๆหันมา
ใสขา จิตใจของขาถูกเขาติดตาม
อยางลมตาม และความเจริญ
รุ งเรืองของข าสูญไปเสียอยาง
เมฆ
16 บัดนี้ จิตใจของขาก็ละลายไป
วันแหงความทุกขใจยึดตัวขาไว
17 กลางคืนกระดู กข าทะลุ ไป
และความเจ็บปวดที่ แทะขานั้ น
ไมหยุดพักเลย
18 เครื่องแตงกายของขาเสียรูป
ไปดวยความรุนแรงแห งโรคนี้
มันมัดขาอยางผาคอเสื้อรัดขา
19 พระเจ าทรงเหว่ี ยงข าลงใน
ปลัก และขาก็กลายเปนเหมือน
ผงคลีและข้ีเถา
20 ขาพระองครองทูลพระองค
และพระองค หาทรงสดั บข า
พระองคไม ขาพระองคยืนข้ึน
และพระองคหาทรงมองไม
21 พระองคกลับทรงดุ ร ายตอ
ขาพระองค พระองคทรงตอ
ต านข าพระองค ด วยพระหัตถ
ทรงฤทธิ์ของพระองค
22พระองคทรงชูขาพระองคข้ึน
เหนือลม และทรงใหขาพระองค
ข่ีลม และทรงใหตัวขาพระองค
ละลายไป
23 ขาพระองคทราบแลววาพระ
องค จะทรงให ข าพระองคตาย
เสีย และใหไปสูที่ กําหนดของ
คนเปนทั้งปวง

24 ถึ งกระนั้ นเขาจะไม ย่ื นมื อ
ของเขาออกชวยคนในแดนคน
ตาย ถึงแมวาพวกเขารองขอ
ความช วยเหลื อในท ามกลาง
ภัยพิบัติของเขา
25 ข ามิ ได ร องไห เพ่ื อผู ที่ วั น
เวลาของเขายากเย็นหรือ จิตใจ
ของขามิไดโศกสลดเพ่ือคนขัด
สนหรือ
26 แตเมื่อขามองหาของดี ของ
รายก็มาถึง และเมื่ อขาคอย
ความสวาง ความมืดก็มาถึง
27 จิตใจของข ารอนรุ มไม เคย
สงบเลย วันแหงความทุกขใจมา
พบขา
28 ขาไดไวทุกข มิใชดวยแดด
ข า ยื นข้ึ นในที่ ชุ มนุ มชนและ
รองขอความชวยเหลือ
29 ขาเปนพ่ีนองกับมังกร และ
เปนเพ่ือนกับนกเคาแมว
30 ผิวหนังของขาดํา กระดูก
ของขารอนอยางไฟไหม
31 เพราะฉะนั้ นเสียงพิณเขาคู
ของข ากลายเป นเสี ยงโหยไห
และเสียงขลุ ยของขากลายเปน
เสียงของผูที่รองไห"

โยบปกปอง
ความซ่ือสัตยของตนเอง

31"ข าได ทําพั นธสั ญญา
กับนัยนตาของขา แลว

ข าจะมองหญิ งพรหมจารี ได
อยางไร

โยบ 30, 31

(15) โยบ 6:4 (16) สดด 22:14 (17) โยบ 33:19 (18) โยบ 2:7 (19) โยบ 9:31
(20) โยบ 19:7 (21) โยบ 7:20 (22) โยบ 21:18 (23) โยบ 14:5 (24) วนฉ 5:31
(25) สดด 35:13 (26) โยบ 3:25 (27) สดด 22:4 (28) สดด 38:6 (29) โยบ 17:14
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2อะไรจะเป นส วนของข าจาก
พระเจาเบ้ืองบน และเปนมรดก
ของขาจากองคผูทรงมหิทธิฤทธิ์
ณ ที่สูง
3มิ ใชภยันตรายสําหรับคนชั่ ว
และภัยพิบัติสําหรับคนที่กระทํา
ความชั่วชาดอกหรือ
4พระองคมิทรงเห็นทางที่ขาไป
และนับฝกาวของขาดอกหรือ
5ถาขาไดดําเนินไปกับความไร
สาระ และเทาของขาเรงไปสู
ความหลอกลวง
6ก็ ขอให เอาข าชั่ งด วยตราชู
เที่ ยงตรง และขอพระเจาทรง
ทราบความซื่อสัตยของขา
7ถ าย างเท าของข าหันออกไป
จากทาง และจิตใจของขาดําเนิน
ตามนัยนตาของขา และถาความ
ดางพรอยใดๆเกาะติดมือขา
8ก็ขอใหขาหวาน และใหคนอื่น
กิน และขอใหสิ่งที่ งอกข้ึนเพ่ือ
ขาถูกถอนรากเอาไป
9ถ าใจของข าถูกลอชวนไปหา
ผูหญิง และขาไดซุมอยูที่ประตู
เพ่ือนบานของขา
10 แลวก็ขอใหภรรยาของขาโม
แปงใหคนอื่น และใหคนอื่น
โนมทับนาง
11 เพราะนั่ นเป นความผิ ดที่
รายกาจ และเปนความชั่ วชาที่
ผูพิพากษาตองปรับโทษ
12 เพราะนั่นจะเปนไฟผลาญให

ไปถึงแดนพินาศ และจะถอน
รากผลเพ่ิมพูนทั้งปวงของขา
13 ถาขาดูถูกเร่ืองของทาสหรือ
ทาสหญิงของขา เมื่ อเขานํา
มารองทุกขตอขา
14 เมื่อพระเจาทรงลุกข้ึน แลว
ขาจะทําอะไรได  เมื่อพระองค
ทรงสอบถาม ขาจะทูลตอบพระ
องคอยางไร
15 พระองค ผู ทรงสร างข าใน
ครรภ มิไดทรงสรางเขาหรือ มิ
ใช พระองค องค เดี ยวเท านั้ น
หรือ ที่ทรงสรางเราทั้ งสองใน
ครรภ
16 ถาขาไดหนวงเหนี่ยวสิ่งใดๆ
ที่คนยากจนอยากได หรือได
กระทําใหนัยนตาของหญิงมาย
มองเสียเปลา
17 หรื อข ารับประทานอาหาร
ของขาแตลําพัง และคนกําพรา
พอไมไดรวมรับประทานอาหาร
นั้นดวย
18 (เพราะตั้ งแตเด็กมา เขา
เติบโตข้ึนกับขา อยางอยูกับพอ
และขาไดเปนผูแนะนําเธอตั้งแต
ครรภมารดาของขา)
19 ถาขาเห็นคนหนึ่ งคนใดพิ-
นาศเพราะขาดเสื้อผา หรือเห็น
คนขัดสนไมมีผาคลุมกาย
20 ถ าบ้ั นเอวของเขามิ ไดอวย
พรแกขา และถาเขามิไดอบอุน
ดวยขนแกะของขา

โยบ 31

(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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21 ถาขายกมือข้ึนแตะตองคน
กําพร าพอเพราะข าเห็ นความ
สนับสนุนที่ประตูเมือง
22 แล วก็ ให กระดู กไหปลาร า
หลุดจากบาของขา และใหแขน
ของข าหั กหลุ ดจากข อตอเสี ย
เถิด
23 เพราะข าสยดสยองดวยภัย
พิบัติที่มาจากพระเจา และดวย
เหตุความโออาตระการของพระ
องค ขาทําอะไรไมได
24 ถาขากระทําใหทองคําเปนที่
ไวใจหรือพูดกับทองคําเนื้อดีวา
`ทานเปนที่วางใจของขา'
25 ถาขาเปรมปรีดิ์ เพราะสมบัติ
ของขามากมาย หรือเพราะมือ
ของขาไดมามาก
26 หรือขาเพงดวงอาทิตยเมื่ อ
สองแสง หรือดวงจันทรเมื่ อ
เคลื่อนไปอยางสงา
27 และจิตใจของขาถูกลอชวน
อยูอยางลับๆ และปากของขา
จุบมือของขา
28 นี่ เป นความชั่ วช าด วยที่ ผู
พิพากษาจะตองปรับโทษ เพราะ
ขาคงตองปฏิเสธพระเจาเบ้ื อง
บน
29 ถ าข าเปรมปรี ดิ์ เมื่ อ ผู ที่
เกลียดชังขานั้ นพินาศ หรือลิง
โลดเมื่อเหตุรายมาทันเขา
30 ขาไมยอมใหปากของขาบาป
ไปโดยขอชี วิ ตของเขาด วยคํา

สาปแชง
31 ถาคนแหงเต็นทของขามิได
กลาววา `โอ ยังมีใครที่ ไหนที่
กินเนื้อของนายไมอิ่ม'
32 คนต างถิ่ นมิ ได พั กอยู ใน
ถนน ขาเปดประตูใหแกคนเดิน
ทาง
33 ถาขาปดบังการละเมิดของ
ขาอยางอาดัม ดวยซอนความ
ชั่วชาของขาไวในอกของขา
34 เพราะข ากลั วมวลชนและ
กลัวที่ครอบครัวตางๆจะเหยียด
หยามขา ขาจึงนิ่งเสีย ไมออกไป
พนประตูบาน
35 โอ ขาอยากใหสักคนหนึ่งฟง
ขา ดูเถิด ความปรารถนาของขา
คือ ขอองคผูทรงมหิทธิฤทธิ์
ตอบขา ขาอยากไดคําสํานวน
ฟองขาซึ่งคูความเขียนข้ึน
36 ขาจะใสบาแบกไปแนทีเดียว
ขาจะมัดมันไวตางมงกุฎ
37 ขาจะแจงจํานวนฝกาวของขา
แกพระองค ขาจะเขาไปเฝาพระ
องคอยางเปนเจานาย
38 ถาที่ดินของขารองกลาวโทษ
ขา และรองไถในนั้นรองไหดวย
กัน
39 ถาขากินผลิตผลของมันดวย
มิไดเสียเงิน และกระทําใหเจา
ของที่ดินเดิมนั้นเสียชีวิต
40 ก็ขอใหมีต นผักหนามงอก
แทนขาวสาลี และหญาสาบแรง

โยบ 31

(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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แทนขาวบารเลย" จบถอยคํา
ของโยบ
   เอลีฮูมากลาวฝายพระเจา

32ดังนั้ น บุ รุษทั้ งสามก็
หยุดตอบโยบ เพราะ

โยบชอบธรรมในสายตาของตน
เอง
2แลวเอลีฮู บุตรชายบาราเคล
คนบุชี ครอบครัวราม ก็โกรธ
เขาโกรธโยบ เพราะทานอางตัว
วาชอบธรรมหาใชพระเจาไม
3 เขาโกรธสหายสามคนของโยบ
ดวย เพราะเขาทั้งหลายตอบไม
ได ทั้งๆที่เขาหาวาโยบผิด
4ฝ ายเอลี ฮูคอยจนโยบพูดจบ
เพราะพวกเขาแกกวาตน
5และเมื่ อเอลี ฮู เห็นวาไมมี คํา
ตอบในปากของบุ รุษทั้ งสามนี้
แลว เขาจึงโกรธ
6และเอลีฮู บุตรชายบาราเคล
คนบุชี กลาววา "ขาพเจายัง
เยาววัย และทานสูงอายุแลว
เพราะฉะนั้นขาพเจาเกรงกลัวที่
จะกลาวความคิดเห็นของขาพ-
เจาแกทาน
7ขาพเจาวา `ขอใหวัยพูดเถิด
และใหปหลายปสอนสติปญญา'
8แตมีจิตวิญญาณในมนุษย การ
ดลใจจากองคผูทรงมหิทธิฤทธิ์
กระทําใหเขาเขาใจ
9 ไมใช ผู ย่ิ งใหญเทานั้ นที่ เปน
คนฉลาด หรือคนสูงอายุเขาใจ

ความยุติธรรม
10 เพราะฉะนั้น ขาพเจาจึงวา
`ขอฟงขาพเจา ขอใหขาพเจา
กลาวความคิดเห็นของขาพเจา
ดวย'
11 ดูเถิด ขาพเจาไดคอยฟงคํา
ของทานทั้งหลาย ขาพเจาเงี่ยหู
ฟงเหตุผลของท านขณะที่ ทาน
คนหาวาจะพูดวากระไร
12 เออ ขาพเจาสนใจฟงทาน
และ ดูเถิด ไมมีผูใดใหเหตุผล
อันควรแกโยบ ในพวกทานไมมี
ผูใดที่ตอบคําของโยบได
13 อยาเพอพูดนะวา `เราไดพบ
พระปญญาแลว พระเจาทรง
ผลักเขาลงแลว มิใชมนุษย'
14 เขามิได เพงเล็งถอยคําของ
เขาใสขาพเจา และขาพเจาจะไม
ตอบถอยคําของเขาด วยคําพูด
ของทาน
15 เขาทั้ งหลายก็ตกตะลึง เขา
ไมตอบอีก เขาไมมีถอยคําจะ
พูดสักคําเดียว
16 และข าพเจ าจะคอยหรื อ
( เพราะ เขาทั้ งหลายไม พู ด
เพราะเขายืนอยูที่ นั่ น ไมตอบ
อีก)
17 ขาพเจากลาววา `ขาพเจาจะ
ใหคําตอบของขาพเจา ขาพเจา
จะสําแดงความคิ ดเห็ นของ
ขาพเจาดวย
18 เพราะขาพเจามีถอยคําเต็ม

โยบ 31, 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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ตัว จิตใจภายในขาพเจาบังคับ
ขาพเจาอยู'
19 ดูเถิด จิตใจของขาพเจา
เหมือนเหลาองุ นซึ่ งไมมีที่ ระ-
บายออก เหมือนถุงหนังเหลา
องุ นใหม จะระเบิดอยู รอมร อ
แลว
20 ข าพเจ าต องพู ดจึ งจะได
ความบรรเทา ขาพเจาตองเปด
ริมฝปากข้ึนตอบ
21 ขาพเจาจะไมแสดงอคติตอ
บุคคลใดๆ หรือใชการประจบ
สอพลอตอผูใด
22 เพราะข าพเจ าประจบสอ-
พลอไมได ถาทําอยางนั้น ผูทรง
สรางของขาพเจาจะกําจัดขาพ-
เจาเสียในไมชา"

เอลีฮูใหเหตุผลกับโยบ

33"ทานโยบเจาขา อยาง
ไรก็ ตามขอฟ งคําของ

ขาพเจา และฟงถอยคําทั้ งสิ้ น
ของขาพเจา
2ดูเถิด บัดนี้ขาพเจาไดอาปาก
ลิ้นภายในปากของขาพเจาก็พูด
3 ถ อยคําของข าพเจ าสําแดง
ความเที่ยงธรรมแหงจิตใจ และ
ริมฝปากของข าพเจ าจะกล าว
ความรูอยางจริงใจ
4พระวิญญาณของพระเจ าได
ทรงสรางขาพเจา และลมปราณ
ขององคผูทรงมหิทธิฤทธิ์ ไดให
ชีวิตแกขาพเจา

5ถาทานตอบขาพเจาได ก็ตอบ
ซี จงลําดับถอยคําของทานตอ
หนาขาพเจา เชิญเถอะ
6ดูเถิด ขาพเจาอยูอยางทาน
ตรงพระพักตรพระเจา พระองค
ทรงป นข าพเจ าข้ึ นมาจากดิน
ดวยเหมือนกัน
7ดูเถิด อยาใหความกลัวขาพ-
เจากระทําใหทานตกใจ ขาพเจา
จะไมชักชวนทานหนักเกินไป
8แนละ ทานพูดใหขาพเจาฟง
และขาพเจาได ยินเสียงถอยคํา
ของทานวา
9`ขาพเจาสะอาด ปราศจากการ
ละเมิด ขาพเจาบริสุทธิ์ ไมมี
ความชั่วชาในขาพเจาเลย
10 ดูเถิด พระองคทรงหาเรื่อง
กับขาพเจา พระองคทรงนับวา
ขาพเจาเปนศัตรูกับพระองค
11 พระองค ทรงเอาเท าของ
ขาพเจาใสข่ือไว และทรงเฝาดู
ทางของขาพเจาทั้งสิ้น'
12 ดูเถิด ในเรื่องนี้ทานไมยุติ-
ธรรมเลย ขาพเจาจะตอบทาน
พระเจาใหญย่ิงกวามนุษย
13 ทําไมทานจึงโตแยงกับพระ
องค เพราะพระองคไมทรงราย
งานเร่ื องพระราชกิ จใดๆของ
พระองคเลย
14 เพราะพระเจาตรัสครั้ งหนึ่ ง
เออ สองครั้ง แตมนุษยไมหย่ังรู
ได

โยบ 32, 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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15 ในความฝน ในนิมิตกลาง
คืนเมื่ อคนหลับสนิท เมื่ อเขา
เคลิบเคลิ้มอยูบนที่นอนของเขา
16 แลวพระองคทรงเบิกหูของ
มนุษย และทรงประทับตราคํา
สั่งสอนของเขาไว
17 เพ่ื อวาพระองคจะไดหันให
มนุษยกลับจากเปาหมายของเขา
และตัดความเยอหย่ิ งออกเสีย
จากมนุษย
18 พระองคทรงยึดเหนี่ยววิญ-
ญาณของเขาไวจากปากแดนคน
ตาย และยึดชีวิตของเขาไวจาก
การที่จะพินาศดวยดาบ
19 มนุษยยังถูกตีสอนดวยความ
เจ็บปวดบนที่ นอนของเขาดวย
และดวยความเจ็บปวดอยางสา-
หัสในกระดูกตางๆของเขา
20 ชีวิตของเขาจึงไดเบ่ืออาหาร
และจิตใจจึงไดเบ่ืออาหารโอชะ
21 เนื้อของเขาทรุดโทรมไปมาก
จนมองไมเห็น กระดูกของเขา
ซึ่งแลไมเห็นนั้นก็โผลออกมา
22 เออ วิญญาณของเขาเขาไป
ใกลปากแดนคนตาย และชีวิต
ของเขาใกลผูที่นําความตายมา
23 ถามี ผู สงขาวผู หนึ่ งมาเพ่ื อ
เขาเปนลาม หนึ่งในพันเพ่ือ
แถลงแกมนุษยวาอะไรถูกเพ่ื อ
เขา
24 และผู ส งข าวนั้ นกรุณาเขา
ทูลวา `ขอทรงปลอยเขาใหพน

จากที่ จะไปยังปากแดนคนตาย
ขาพระองคพบคาไถแลว
25 เนื้ อของเขาจะออนกวาเนื้ อ
เด็ก ขอใหเขากลับไปสู กําลัง
เหมือนเมื่อยังหนุม'
26 เขาจึงจะอธิษฐานตอพระเจา
และพระองคจะทรงพอพระทัย
เขา เขาจะเห็นพระพักตรพระ
องคดวยความชื่นบาน แลว
พระองคจะทรงใหมนุษยกลับสู
สภาพความชอบธรรม
27 พระองคทรงทอดพระเนตร
มนุษย และถาผูใดกลาววา `ขา
บาปแลว และเห็นผิดเปนชอบ
และมิได เปนประโยชนอะไรแก
ขา'
28 พระองค จะทรงไถ จิตวิญ-
ญาณของเขาใหพนจากการลงไป
สูปากแดนคนตาย และชีวิตของ
เขาจะเห็นความสวาง
29 ดูเถิด พระเจาทรงกระทําสิ่ง
เหลานี้ ทั้ งสิ้ นกับมนุษยบอยๆ
หลายครั้ง
30 เพ่ือจะนําจิตวิญญาณของเขา
มาจากปากแดนคนตาย เพ่ือให
เขาแจมแจงข้ึนดวยความสวาง
แหงผูทรงมีชีวิต
31 โอ ทานโยบเจาขา ขอตั้งใจ
ฟงขาพเจา ขอเงียบ และขาพ-
เจาจะพูด
32 ถ าท านมี อะไรพู ดก็ ตอบ
ขาพเจามาเถอะ เพราะขาพเจา

โยบ 33

(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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ปรารถนาแกคดีใหทาน
33 ถาหาไมก็ขอฟงขาพเจา ขอ
เงียบและขาพเจาจะสอนปญญา
ใหแกทาน"

เอลีฮูกลาวถึง
เหตุผลตางๆของโยบ

34เอลีฮูพูดตอไปวา
2"โอ ทานผูมีปญญา ขอฟงถอย
คําของขาพเจา ทานผูมีความรู
ขอเงี่ยหูฟงขาพเจา
3 เพราะหูก็ลองชิมถอยคําอยาง
กับเพดานปากชิมอาหาร
4ขอใหเราเลือกสิ่ งที่ถูก ขอให
เราเรียนรูในพวกเราเองวาอะไร
ดี
5 เพราะโยบกลาววา `ขาพเจา
เปนคนชอบธรรม และพระเจา
ทรงเอาความยุติธรรมที่ควรตก
แกขาพเจาไปเสีย'
6ขาพเจาถูกนับเปนคนมุสา ถึง
แมขาพเจาชอบธรรม แผลของ
ขาพเจารักษาไมหายแมวาขาพ-
เจาไมมีการละเมิดเลย
7ใครหนอที่ จะเหมือนโยบ ผู
ดื่ มความเหยียดหยามเหมือน
ดื่มน้ํา
8 ผูเขาสังคมกับคนกระทําความ
ชั่วชา และเดินไปกับคนชั่ว
9 เพราะทานไดกลาววา `ไมเปน
ประโยชนอะไรแกมนุษย เราที่
เขาจะปติยินดีในพระเจา'

10 เพราะฉะนั้น ทานผูมีความ
เขาใจ ขอฟงขาพเจา เมินเสีย
เถิ ดที่ พระเจ าจะทรงกระทํา
ความชั่ ว และที่องคผูทรง
มหิทธิฤทธิ์ จะทรงกระทําความ
ชั่วชา
11 เพราะพระเจาทรงสนองตาม
การกระทําของมนุษย และพระ
องคทรงให เกิดแก เขาตามการ
กระทําของเขา
12 แนนอนทีเดียว พระเจาจะ
ไมทรงกระทําชั่ว และองคผูทรง
มหิทธิ ฤทธิ์ จะไม ทรงผั นแปร
ความยุติธรรม
13 ใครแต งตั้ งใหพระองคปก
ครองโลก หรือใครเลามอบ
หมายทั้งโลกไวกับพระองค
14 ถาพระองคทรงเอาพระทัย
ใสกับมนุษย และทรงรวบรวม
วิญญาณและลมปราณของเขา
กลับมาสูพระองค
15 เนื้อหนังทั้งสิ้นก็จะพินาศไป
ดวยกัน และมนุษยก็จะกลับไป
เปนผงคลีดิน
16 ถาทานมีความเขาใจ ขอฟง
ขอนี้ ขอฟงเสียงถอยคําของ
ขาพเจา
17 ผูที่ เกลียดชังความยุติธรรม
ควรจะปกครองหรือ ทานจะ
ประณามผูที่ชอบธรรมที่สุดหรือ
18 เหมาะสมหรือไมที่จะพูดแก
กษัตริยวา `ทานผูชั่วราย' และ

โยบ 33, 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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แกเจานายวา `ทานทั้ งหลาย
ผูอธรรม'
19 ย่ิ งไม เหมาะสมที่ จะแสดง
อคติแกเจานาย หรือไมทรงเห็น
แกคนมั่ งค่ั งมากกวาคนยากจน
เพราะคนทั้ งหมดนี้ เป นพระ
หัตถกิจของพระองค
20 สั กครู เดี ยวเขาทั้ งหลายก็
ตาย เวลาเที่ยงคืนประชาชนตัว
สั่ นและตายไป และผูมีอานุ-
ภาพก็ถูกเอาไปเสียมิใชดวยมือ
มนุษย
21 เพราะพระเนตรของพระองค
มองดู ทางทั้ งหลายของมนุษย
พระองคทรงเห็นยางเทาของเขา
หมด
22 ไมมีที่มืดครึ้มหรือเงามัจจุ-
ราชซึ่ งคนกระทําความชั่ วชาจะ
ซอนตัวได
23 เพราะพระองคจะไมทรงกํา-
หนดใหมนุษย ทําเกิ นสิ่ งที่ สม
ควร ใหเขาเฝาพระเจารับการ
พิพากษา
24พระองคทรงทุบผูมีอานุภาพ
เปนชิ้นๆโดยไมตองนับและทรง
ตั้งคนอื่นไวแทน
25 เพราะฉะนั้ นพระองค ทรง
ทราบกิจการของเขา และทรง
ควํ่าเขาเสียในกลางคืน เขาก็
แหลกไป
26 พระองค ทรงตี เขาเหมื อน
อยางคนชั่วตอหนาตอตาคนอื่น

27 เพราะว าเขาทั้ งหลายหั น
กลั บเสี ยจากการติ ดตามพระ
องค และไมนับถือมรรคาของ
พระองคแตอยางใดเลย
28 เหตุนี้ เขาจึงกระทําให เสียง
ร องของคนยากจนมาถึ งพระ
องค และพระองคทรงฟงเสียง
รองของผูรับความทุกขใจ
29 เมื่ อพระองค ทรงประทาน
ความสงบให ใครจะสรางความ
ยุงยากได เมื่อพระองคทรงซอน
พระพักตรของพระองค ใครจะ
เห็นพระองคได ไมวาจะทํา
แกประชาชาติหรือแก บุคคลก็
เหมือนกัน
30 เพ่ือวาคนหนาซื่อใจคดจะไม
ไดครอบครอง และเขาจะไมวาง
กับดักประชาชน
31 เพราะเปนสิ่ งเหมาะสมที่ จะ
รองทูลพระเจาวา `ขาพระองค
ไดรับการตีสอนแลว ขาพระองค
จะไมทําผิดตอไปอีก
32 ขอทรงโปรดสอนขาพระองค
ถึงสิ่ งที่ ข าพระองคมองไม เห็น
ถาขาพระองคกระทําความชั่วชา
ขาพระองคจะไมกระทําอีก'
33 การตอบสนองของพระองค
จะตองเปนอยางที่ ทานตองการ
หรือ ทานจึงไมรับ ทานเองตอง
เลือกและไมใชขาพเจา เหตุฉะ-
นั้ นทานมีความคิดเห็นอยางไร
ก็พูดไปเถิด

โยบ 34

(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
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34 จงให คนที่ เข า ใจพู ดกั บ
ขาพเจา และใหคนฉลาดฟง
ขาพเจา
35 โยบพู ดอย างไม มี ความรู
ถ อยคําของเขาปราศจากสติ
ปญญา
36 ขาพเจาปรารถนาใหโยบถูก
ทดลองตอไปถึงที่สุด เพราะวา
เขาตอบเหมือนอยางคนชั่ว
37 เพราะเขาเพ่ิ มการกบฏเข า
กับบาปของเขา เขาตบมือเยย
อยูทามกลางเรา และทวีถอยคํา
ของเขากลาวรายพระเจา"

เอลีฮูกลาวถึง
ความชอบธรรมของพระเจา

35เอลีฮูพูดตอไปวา
2"ทานคิดวา นี่ ยุติธรรมหรือ
ทานพูดหรือวา `ความชอบ
ธรรมของข าพเจ าย่ิ งกว าของ
พระเจา'
3ที่ทานถามวา `ขาพเจาจะได
ประโยชนอะไร' และ `ขาพเจา
จะไดประโยชนอะไรถาขาพเจา
ได รั บการชําระจากบาปของ
ขาพเจา'
4ข าพเจ าจะตอบท านกับมิตร
สหายของทานดวย
5จงมองดูทองฟาเถิด ดูเมฆซึ่ง
อยูสูงกวาทาน
6ถาทานทําบาป ทานจะไดอะไร
ที่กระทบกระเทือนพระองค ถา

การละเมิดของทานทวีข้ึน ทาน
ทําอะไรแกพระองค
7ถาทานเปนคนชอบธรรม ทาน
ถวายอะไรแกพระองค หรือพระ
องค ทรงรั บอะไรจากมื อของ
ทาน
8ความชั่วของทานก็เปนอันต-
รายแกคนอยางทาน และความ
ชอบธรรมของทานก็ เปนประ-
โยชนแกบุตรมนุษย
9 เหตุดวยการถูกบีบบังคับเปน
อันมาก ก็ทําใหผูที่ถูกบีบบังคับ
นั้นรองทุกข เขารองขอความ
ชวยเหลือเนื่ องด วยแขนของผู
ทรงอํานาจ
10 แตไมมีสักคนพูดวา `พระ
เจาผูทรงสรางขาพเจา ผูทรง
ประทานเพลงในเวลากลางคืน
ทรงอยูที่ไหน
11 ผู ทรงสอนเรามากกวาสอน
สัตวแหงแผนดินโลก และทรง
กระทําใหเราฉลาดกวานกในฟา
อากาศ'
12 เขารองทุกข ณ ที่นั่น แตไม
มีผู ใดตอบเขา เหตุความ
เยอหย่ิงของคนชั่ว
13 แนละ พระเจามิไดฟงสิ่งไร
สาระ และองคผูทรงมหิทธิฤทธิ์
ก็มิไดทรงนับถือเสียงนั้น
14 ถึงแมทานวา ทานจะไมเห็น
พระองค แตคดีนั้นก็อยูตอพระ
พักตรพระองค ฉะนั้นทานจง
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วางใจในพระองคอยู
15 บัดนี้ เพราะไมเปนเชนนั้น
พระพิโรธของพระองคไดลงโทษ
แตพระองคมิไดสนพระทัยการ
ละเมิดเสียมากมาย
16 เพราะฉะนั้ นโยบจึ งอ าปาก
พูดคําลมๆแลงๆ และทวีคําพูด
โดยปราศจากความรู"

พระเจาทรงชอบธรรม

36และเอลี ฮู พู ดต อ ไป
ดวยวา

2 "ขอทนอยู กั บข าพเจ าสั ก
หนอย และขาพเจาจะสําแดงแก
ทาน เพราะขาพเจามีบางสิ่งที่จะ
พูดแทนพระเจาอีก
3ขาพเจาจะเอาความรูมาจากที่
ไกล และถวายความชอบธรรม
แกผูทรงสรางขาพเจา
4 เพราะที่จริงถอยคําของขาพ-
เจามิใชเท็จ พระองคผูทรง
ความรูรอบคอบสถิตกับทาน
5ดูเถิด พระเจาทรงอานุภาพ
และมิไดทรงเหยียดหยามผู ใด
เลย พระองคทรงอานุภาพใน
เร่ืองกําลังและสติปญญา
6พระองคมิไดสงวนชีวิตคนชั่ ว
แตทรงประทานความยุติธรรม
แกคนยากจน
7พระองคมิไดทรงหันพระเนตร
ของพระองคจากคนชอบธรรม
แตกับบรรดากษัตริยบนพระที่
นั่ ง พระองคทรงตั้ งเขาไวเปน

นิตย และเขาก็อยูในที่สูง
8และถาเขาถูกจําดวยพันธนา-
การ และติดอยูในบวงแหงความ
ทุกขใจ
9พระองคก็ทรงสําแดงกิจกรรม
ของเขาทั้งหลายแกเขา และการ
ละเมิดของเขาวาเขาไดกระทํา
มากเกินไป
10 พระองคทรงเบิกหู ของเขา
ใหฟงคําเตือนสอน และทรง
บัญชาใหเขากลับจากความชั่วชา
ของเขา
11 ถาเขาทั้ งหลายเชื่อฟง และ
ปรนนิบัติพระองค เขาจะอยู
ครบอายุของเขาดวยความเจริญ
รุ งเรือง และอยูครบปของเขา
ดวยความสุขใจ
12 แตถาเขาทั้ งหลายไมเชื่อฟง
เขาทั้ งหลายจะพินาศดวยดาบ
และตายโดยปราศจากความรู
13 คนหนาซื่อใจคดก็สะสมพระ
พิโรธ เมื่ อพระองคทรงมัดเขา
เขาไมรองใหชวย
14 เขาตายเมื่อยังหนุมอยู และ
ชี วิตของเขาอยู ท ามกลางพวก
กะเทย
15 พระองคทรงชวยคนยากจน
ใหพนดวยความทุกขใจของเขา
และทรงใหความลําเค็ญเบิกหู
ของเขา
16 เออ พระองคทรงชวนทาน
ใหออกมาจากความคับใจ มายัง
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ที่กวางที่ ไมมีการบีบ และสิ่ งที่
วางไวในสํารับของทานก็มีแตสิ่ง
อวนพี
17 แตทานก็สมกับการพิพากษา
คนชั่ ว การพิพากษาและความ
เที่ยงธรรมมาทันจับทาน
18 เหตุดวยพระพิโรธ จงระวัง
เถิด เกรงวาพระองคจะเอาทาน
ไปเสียดวยการลงโทษ แลวแม
การไถอันย่ิ งใหญก็ไมสามารถ
ชวยทานใหพนได
19 พระองค จะสนพระทั ยใน
ทรัพยสมบัติของทาน หรือทอง
คํา หรือเร่ียวแรงทั้ งสิ้ นหรือ
เปลาเลย
20 อยาอาลัยถึงกลางคืน เมื่ อ
ชนชาติทั้ งหลายถูกตัดขาดในที่
ของเขา
21 ระวังใหดี อยาหันไปหา
ความชั่วชา เพราะทานเลือกสิ่ง
นี้มากกวาเลือกความทุกขใจ
22 ดูเถิด พระเจาทรงสําแดง
ความย่ิ งใหญดวยฤทธานุภาพ
ของพระองค ผูใดเปนผูสั่งสอน
เหมือนอยางพระองคเลา
23 ผูใดเปนผูบงการมรรคาของ
พระองค หรือผูใดจะพูดไดวา
`พระองคทรงกระทําความชั่วชา
แลว'
24 จงระลึกถึงที่ จะยกยองพระ
ราชกิจของพระองค ซึ่ งมนุษย
ไดเห็นนั้น

25 มนุษยทั้งปวงเพงดูสิ่งนั้นอยู
แลว มนุษยเห็นสิ่งนั้นไดแตไกล
26 ดูเถิด พระเจานั้ นใหญย่ิ ง
และเราก็หาหย่ังรูถึงพระองคไม
อายุของพระองคเปนสิ่งที่คนหา
กันไมได
27 เพราะพระองคทรงดึ งหยด
น้ําข้ึนไป ซึ่ งตกลงเปนฝนจาก
ไอน้ําของพระองค
28 ซึ่ งเมฆก็เทลงมา และหยด
ลงที่มนุษยอยางอุดม
29 เออ มีคนใดเขาใจการแผ
ของเมฆหรือ และการคะนอง
แหงพลับพลาของพระองคหรือ
30 ดูเถิด พระองคทรงกระจาย
ฟาแลบออกไปรอบพระองคและ
คลุมกนของทะเล
31 เพราะพระองคทรงพิพากษา
ชนชาติทั้ งหลายดวยสิ่ งนี้ พระ
องคประทานอาหารอยางอุดม
สมบูรณ
32 พระองค ทรงคลุ มฟ าแลบ
ดวยเมฆ และทรงบัญชาใหเมฆ
บังฟาแลบนั้น
33 เสียงครืนๆของมันประกาศ
เกี่ยวกับพระองค  และฝูงสัตว
ก็ประกาศเกี่ยวกับพายุซึ่ งจะมา
ถึง"
พระราชกิจและสติปญญา

ของพระเจา

37"เร่ืองนี้กระทําใหหัวใจ
ของขาพเจาสั่นรัว สะ-

โยบ 36, 37
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ทกสะทานขวัญหนีดีฝอ
2จงตั้ งใจฟงเสียงกัมปนาทของ
พระองค และเสียงกระหึ่มที่
ออกมาจากพระโอษฐ ของพระ
องค
3พระองคทรงปลอยใหไปทั่วใต
ฟาทั้ งสิ้น และฟาแลบของพระ
องคไปถึงสุดปลายแผนดินโลก
4พระสุรเสียงของพระองคคราง
กระหึ่มตามไป พระองคทรง
แผดพระสุ รเสี ยงอั นโอฬารึ ก
ของพระองค พระองคมิไดทรง
หนวงเหนี่ ยวฟาแลบเมื่ อไดยิน
พระสุรเสียงของพระองค
5พระเจ าทรงสําแดงกัมปนาท
อยางประหลาดดวยพระสุรเสียง
ของพระองค พระองคทรงกระ-
ทําการใหญโตซึ่งเราเขาใจไมได
6 เพราะพระองคตรัสกับหิมะวา
`ตกลงบนแผนดินซี' และในทํา-
นองเดียวกันก็ตรัสกับฝน และ
กับหาฝนอันหนักแหงกําลังของ
พระองค
7พระองคทรงมัดมือของมนุษย
ทุกคน เพ่ือทุกคนจะรู จักพระ
ราชกิจของพระองค
8แลวสัตวปาจึงเขาไปสู รังของ
มัน และพักอยูในถ้ําของมัน
9ลมหมุนออกมาจากห องทิ ศ
ใต และความหนาวมาจากลม
เหนือ
10 พระเจาประทานน้ําคางแข็ง

ดวยลมหายใจของพระองค และ
น้ํากวางใหญก็แข็งตัว
11 เช นเดี ยวกั นพระองค ทรง
บรรทุกความชุมชื้นไวที่ เมฆทึบ
พระองคทรงกระจายเมฆแหงฟา
แลบออกไป
12 มันหันไปๆตามการนําของ
พระองค เพ่ือใหมันทําตามที่
พระองคทรงบัญชามันไวเหนือ
ผิวพิภพโลกนี้
13 ไมวาจะเปนเพ่ื อการตีสอน
หรือเพ่ื อแผนดินของพระองค
หรือเพ่ือความเมตตา พระองค
ทรงกระทําใหสิ่งเหลานี้เกิดข้ึน
14 โอ ทานโยบเจาขา ขอฟงขอ
นี้ จงนิ่งพิจารณาการกระทําอัน
มหัศจรรยของพระเจา
15 ท านทราบหรื อว าพระเจ า
ทรงกําชับมันอยางไร และกระ-
ทําใหฟาแลบแหงเมฆของพระ
องคมีแสง
16 ทานทราบถึงการทรงตัวของ
เมฆหรือ เปนพระราชกิจอัน
ประหลาดของพระองค ผู สม-
บูรณในความรู
17 ตัวทาน ผูที่ เสื้ อผาของตน
รอนเมื่อแผนดินโลกอบอาวและ
ชื้นเพราะลมทิศใต
18 ทานแผฟาออกไปพรอมกับ
พระองคไดหรือ ใหแข็งอยาง
คันฉองหลอม
19 จงสอนเรามาวาเราควรจะทูล
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พระองคอยางไร เพราะความ
มืดเราจึงรางสํานวนของเราไม
ได
20 จะทู ลพระองค ได ไหมว า
ขาพเจาอยากจะทูล ถาผู ใดทูล
เขาจะตองถูกกลืนไปหมดเปน
แน
21 บัดนี้มนุษยเพงดูฟาแลบอัน
สุกใสแหงเมฆไมได เมื่อลมผาน
ไปกวาดใหกระจาง
22 แสงทองสองมาจากทิศเหนือ
พระเจาทรงฉลองพระองคดวย
ความโอ อ าตระการอย างน า
ครามกลัว
23 องค ผู ทรงมหิ ทธิ ฤทธิ์ นั้ น
เราจะคนพบพระองคไมได พระ
องคใหญย่ิงในเร่ืองฤทธานุภาพ
ความยุติธรรมและความเที่ ยง
ธรรมอันมากย่ิง พระองคจะไม
ทรงฝาฝน
24 เพราะฉะนั้ นมนุษย จึ งยํา-
เกรงพระองค พระองคไมทรง
นับถือผู ใดที่ มี ใจประกอบดวย
สติปญญา"

พระเจาทรงตอบโยบ

38แลวพระเยโฮวาหทรง
ตอบโยบออกมาจากลม

หมุนวา
2 "นี่ ใครหนอที่ ให คําปรึ กษา
มืดมนไปดวยถอยคําอันปราศ-
จากความรู
3จงคาดเอวไวอยางกับลูกผูชาย

หนอยซิ เราจะถามเจา ขอเจา
ตอบเรา
4 เมื่ อเราวางรากฐานของแผน
ดินโลกนั้น เจาอยูที่ไหน ถาเจา
มีความเขาใจก็บอกเรามา
5 ผู ใดได กําหนดขนาดให โลก
แนนอนละ เจาตองรูซี หรือใคร
ขึงเชือกวัดบนนั้น
6 รากฐานของโลกจมไปอยู บน
อะไร หรือผู ใดวางศิลามุมเอก
ของมัน
7ในเมื่อดาวรุงแซซองสรรเสริญ
และบรรดาบุ ตรชายทั้ งหลาย
ของพระเจ าโห ร องด วยความ
ชื่นบาน
8หรือผู ใดเอาประตูปดทะเลไว
เมื่อมันระเบิดออกมาดังออกมา
จากครรภ
9 เมื่ อเราสร างเมฆให เปนเสื้ อ
และความมื ดทึบเป นผ าอ อม
ของมัน
10 แลวกําหนดเขตใหมัน และ
วางดาลและประตู
11 และกลาววา `เจาไปไดไกล
แคนี้แหละ อยาเลยไปอีก และ
คลื่ นคะนองของเจ าหยุดเพียง
แคนี้แหละ'
12 เจาได บังคับบัญชาอรุณตั้ ง
แตเจาเกิดมา และเปนเหตุให
อรุโณทัยรูจักที่ของมันหรือ
13 เพ่ื อมันจะจับปลายแผนดิน
โลก และสลัดคนชั่วออกไปเสีย

โยบ 37, 38

(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
(6) โยบ 26:7 (7) วว 2:28 (8) โยบ 38:10 (9) ปฐก 1:2 (10) ปฐก 1:9; โยบ 26:10
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จากโลก
14 โลกก็ เปลี่ ยนไปเหมือนดิน
เหนียวถูกตราประทับ และทุก
สิ่งเดนออกมาเหมือนเสื้อผา
15 แสงสว างถูกยึดไว เสียจาก
คนชั่วราย และแขนของเขาที่เงื้อ
ข้ึนก็ถูกหักเสีย
16 เจาเขาไปในตาน้ําแหงทะเล
แลวหรือ หรือเดินเขาไปในซอก
มหาสมุทรแลวหรือ
17 เขาเผยประตู ความตายแก
เจาแลวหรือ หรือเจาไดเห็น
ประตูเงามัจจุราชแลวหรือ
18 เจ าหย่ั งรู ความกว างใหญ
ของแผนดินโลกหรือ ถาเจารู
ทั้งหมดนี้ก็จงบอกมา
19 ทางที่ จะนําไปสู สํานั กของ
ความสวางอยูที่ไหน และสวนที่
มืด  สถานที่นั้นอยูที่ไหน
20 เพ่ื อเจ าจะได พามั นไปยั ง
แดนของมัน และเพ่ือเจาจะได
เห็นทางไปบานของมัน
21 เจาคงรู เพราะเจาเกิดมาแลว
อายุของเจาก็มากเหลือหลาย
22 เจ าเข าไปในคลั งหิมะแล ว
หรือ หรือเจาเห็นคลังลูกเห็บ
แลวหรือ
23 ซึ่ งเราสงวนไวเพ่ื อเวลายาก
ลําบาก เพ่ือวันศึกและสงคราม
24 ทางที่จะไปสูที่ซึ่ งความสวาง
แจกจ ายออกไปนั้ นอยู ที่ ไหน
หรือที่ ซึ่ งลมตะวันออกกระจาย

ไปบนแผนดินโลกอยูที่ไหน
25 ใครเซาะชองให กระแสฝน
และทําทางใหฟาผา
26 ใหนําฝนมาบนแผนดินที่ ไม
มีคนอยู และบนถิ่นทุรกันดาร
ซึ่งไมมีมนุษยที่นั่น
27 เพ่ื อให พ้ืนดินที่ รกรางและ
วางเปลาไดอิ่มเอม และกระทํา
ใหหนอของตนออนงอกข้ึน
28 ฝนมีพอหรือ หรือผู ใดได
กระทําใหเกิดหยาดน้ําคาง
29 น้ําแข็งมาจากครรภของผูใด
ผู ใดใหกําเนิดแกปุยน้ําคางแข็ง
แหงฟาสวรรค
30 น้ํ าถูกซ อนไว เหมือนมีหิน
ปดบัง และผิวมหาสมุทรแข็งตัว
31 เจามัดหมู ดาวลูกไกให เปน
กลุมไดหรือ หรือแกเครื่องผูก
หมูดาวไถไดหรือ
32 เจ านําดาวนั กษัตรออกมา
ตามฤดูของมันไดหรือ หรือเจา
นําทางของหมูดาวจระเขและลูก
ของมันไดไหม
33 เจารู กฎของฟาสวรรคหรือ
เปลา เจาตั้ งฟาสวรรคให
ครอบครองแผนดินไดหรือ
34 เจาตะเบ็งเสียงไปถึงเมฆได
ไหมละ เพ่ือน้ํามากมายจะลงมา
คลุมเจา
35 เจาใชฟาแลบออกไปเพ่ือให
มันไปและพูดกับเจาวา `เราอยู
ที่นี่' ไดไหม

โยบ 38

(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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36 ใครให สติ ป ญญาภายใน
หรือใหความเขาใจแกจิตใจ
37 ใครจะนับเมฆดวยสติปญญา
ได หรือใครจะเอียงถุงน้ําของ
ทองฟาได
38 เมื่ อผงคลี แข็ งอย างโลหะ
หลอม เมื่อกอนดินเกาะกันแนน
หรือ
39 เจาลาเหย่ือใหสิงโตไดหรือ
หรือใหสิ งโตหนุ มที่ หิ วอิ่ มได
ไหมละ
40 เมื่ อมันหมอบอยู ในถ้ําของ
มัน หรือนอนคอยอยูในที่กําบัง
41 ใครจัดหาเหย่ือใหกา เมื่ อ
ลูกออนของมันรองตอพระเจา
และระเหระหนไปเพราะขาด
อาหาร"
พระเจาทรงสําแดงใหโยบเห็น

สติปญญาของพระองค
ในส่ิงสารพัดท่ีทรงสรางไว

39"เจ ารู ไหมว าเลี ยงผา
ตกลูกเมื่ อไร เจาเคย

เฝาดูกวางตัวเมียตกลูกหรือ
2 เจานับเดือนที่มันทองครบได
หรือ และเจารู เวลาเมื่ อมันตก
ลูกไหม
3 คื อเมื่ อมั นฟุบลงตกลู กของ
มันแลวก็ตกลูกออนของมันออก
มา
4ลู กอ อนของมันแข็ งแรงข้ึ น
มั นเติ บโตใหญ ด วยมี ข าวกิ น
มันออกไปแลวไมกลับมาหาอีก

5ใครปลอยใหลาปาว่ิ งกระเจิง
ไป ใครแกเชือกผูกลาเปลี่ยว
6ซึ่ งเราไดใหถิ่นทุรกันดารเปน
บานของมัน และใหดินแหงแลง
เปนที่อาศัยของมัน
7มันเยยเสียงอึกทึกของเมือง
มันไมไดยินเสียงของผู ขับข่ีตะ-
โกนบอก
8มันตระเวนภู เขาอันเปนลาน
หญาของมัน และมันแสวงหา
หญาเขียวทุกอยาง
9มายูนิคอนยอมรับใชเจาหรือ
มันจะนอนคางคืนอยูที่ รางหญา
ของเจาหรือ
10 เจ าเอาเชือกผูกมายูนิคอน
ใหลากไถไดหรือ หรือมันจะ
ยอมคราดที่ลุมตามเจาไปหรือ
11 เจาจะพ่ึงมัน เพราะแรงมัน
มากไดหรือ หรือจะมอบงาน
ของเจาไวกับมัน
12 เจาไวใจวามันจะกลับมาและ
นําขาวของเจามาที่ลานนวดขาว
หรือ
13 เจาใหปกอันสวยงามแกนก
ยูงหรือ และใหปกและขนแก
นกกระจอกเทศหรือ
14 ซึ่ งละไขของมันไวกับดินให
มันอบอุนอยูในดิน
15 ลืมไปวา ตีนหนึ่ งอาจจะ
เหยียบมันแหลก และสัตวปาทุง
จะยํ่ามัน
16 มันรุนแรงตอลูกออนของมัน

โยบ 38, 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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อยางกับวาไมใชลูกของมัน ถึง
มันจะเหนื่อยเปลา มันก็ไมกลัว
17 เพราะพระเจาทรงกระทําให
มันลืมสติปญญา และมิไดทรง
ใหมันมีความเขาใจ
18 เมื่อมันเรงตัวเองใหหนี มัน
หัวเราะเยาะมาและคนข่ี
19 เจาใหพลังแกมาหรือ เจา
หมคอของมันดวยฟารองหรือ
20 เจาทําใหมันกลัวอยางตั๊ ก-
แตนหรือ เสียงหายใจอันดังของ
มันนาสะพรึงกลัว
21 มันตะกุยไปในหุบเขา และ
เตนโลดดวยกําลังของมัน มัน
ออกไปปะทะคนถืออาวุธ
22 มันหั วเราะเยาะความกลั ว
และไมตกใจ มันไมหันกลับหนี
ดาบ
23 แลงธนูกวัดแกวงกระทบมัน
หอกใหญที่ วาววับและหอกซัด
กระแทกมัน
24 มันโกยดินด วยความดุร าย
และเดือดดาล พอไดยินเสียง
แตร  มันยืนนิ่งอยูตอไปไมได
25 เมื่อเปาแตรข้ึน มันรอง `ฮี
แฮ' มันไดกลิ่นสงครามแตไกล
ทั้งเสียงตะโกนของผูบังคับบัญ-
ชาและเสียงโหรอง
26 เหย่ี ยวนกเขาโผไปมาด วย
สติปญญาของเจาหรือ และกาง
ปกของมันตรงไปทางทิศใต
27 นกอิ นทรี ทะยานขึ้ นตาม

บัญชาของเจาหรือ ทั้งทํารังของ
มันบนที่สูง
28 มันอยู ที่ หน าผาและทํารั ง
ของมั นบนชะโงกผาและบนที่
เขมแข็ง
29 มันส ายหาเหย่ื อจากที่ นั่ น
ตาของมันเห็นเหย่ือไดแตไกล
30 ลูกออนของมันดูดเลือดและ
มีอะไรถูกฆาตายที่ไหน มันอยูที่
นั่นแหละ"

โยบถอมตัวลง

40และพระเยโฮวาหตรัส
กับโยบวา

2 "คนมักติจะโตแยงกับองค ผู
ทรงมหิทธิฤทธิ์หรือ เขาผู โต
แยงกับพระเจา ขอใหเขาตอบ
หนอยเถอะ"
3แลวโยบทูลตอบพระเยโฮวาห
วา
4"ดูเถิด ขาพระองคนี้ก็กระจิริด
จะทูลพระองควากระไรได ขา
พระองคเอามือปดปาก
5ข าพระองค ได กราบทู ลครั้ ง
หนึ่งแลว และจะไมกราบทูลอีก
สองครั้ งแลว แตขาพระองคจะ
ไมทูลตอไป"
6แลวพระเยโฮวาหทรงตอบโยบ
ออกมาจากลมหมุนวา
7 "จงคาดเอวไวอย างลูกผู ชาย
หนอยซี เราจะถามเจา ขอเจา
ตอบเรา
8 เจายังจะใหเราอยูฝายผิดหรือ

โยบ 39, 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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เจาจะหาวาเราผิด เพ่ือเจาจะ
เปนฝายชอบหรือ
9 เจามีแขนเหมือนพระเจาหรือ
และเจาทําเสียงกัมปนาทเหมือน
เสียงของพระองคไดหรือ
10 จงเอาความโอ อ าตระการ
และความสงาผาเผยประดับตัว
จงเอาสงาราศีและความสงางาม
หมตัว
11 เทความกริ้วที่ลนของเจานั้น
ออกมา จงดูทุกคนที่ เยอหย่ิง
และทําใหเขาตกตํ่าลง
12 จงดูทุกคนที่ เยอหย่ิงและดึง
เขาลงมา และเหยียบคนชั่ วไว
ตรงที่ที่เขายืนอยูนั้น
13 ซอนเขาไวในผงคลีดวยกัน
มัดหนาของเขาไวดวยกันในโลก
บาดาล
14 แลวเราเองจะยอมรับวา มือ
ขวาของเจาสามารถชวยเจาได
15 ดูเบเฮโมทเถิด ซึ่ งเราได
สรางอยางที่ เราไดสรางเจา มัน
กินหญาเหมือนวัว
16 ดูเถิด กําลังของมันอยูในเอว
และฤทธิ์ของมันอยูในกลามเนื้อ
ทอง
17 มันขยับหางของมันใหแข็ง
เหมือนไมสนสีดาร เอ็นโคนขา
ของมันก็สานเขาดวยกัน
18 กระดูกของมันเหมือนทอน
ทองสัมฤทธิ์ และกระดูกของมัน
เหมือนทอนเหล็ก

19 มันเปนพระราชกิจชิ้นที่สํา-
คัญของพระเจา ผูทรงสรางมัน
นําดาบมาให
20 ภู เขาผลิตอาหารให มันแน
เปนที่ที่สัตวปาทุงทุกชนิดเลน
21 มันนอนอยู ใตตนไมที่ มีรม
เงา ในเพิงออและในบึง
22 ตนไมที่มีรมเงาเปนเงาคลุม
มัน ตนหลิวแหงธารน้ําลอมมัน
ไว
23 ดูเถิด มันดื่มแมน้ําจนหมด
และไมรีบหนีไป มันวางใจวาจะ
ดูดแมน้ําจอรแดนเขาใสปากมัน
24 มันจองตาดูแมน้ํา จมูกมัน
ทะลุผานบวงทั้งหลายได"
พระเจาทรงแสดงฤทธ์ิอํานาจ

ในตัวเลวีอาธาน

41"เจ าจะลากเลวีอาธาน
ออกมาดวยเบ็ดไดหรือ

หรือจะเอาเชือกกดลิ้ นของมัน
ลงได
2 เจาเอาเชือกสนตะพายมันได
หรือ หรือเอาหนามเจาะคางมัน
ได
3มันจะวิ งวอนต อเจ าเป นอั น
มากหรือ มันจะพูดดวยคําออน
หวานกับเจาหรือ
4มันจะทําพันธสั ญญากั บเจ า
เพ่ือเจาจะรับมันเปนบาวตลอด
ไปหรือ
5 เจ าจะเล นกั บมั นเหมือนนก
หรือเจาจะผูกมันไวใหสาวๆของ

โยบ 40, 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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เจาเลนหรือ
6 เพ่ื อนฝู งจะมาจับและกินมัน
ไดหรือ เขาทั้ งหลายจะแบงกัน
ทามกลางพวกพอคาหรือ
7 เจ าเอาฉมวกปกหนังของมัน
หรือเอาหลาวแทงหัวของมันได
หรือ
8ลงมือจับมันดู เมื่อคิดถึงการ
ตอสูกับมันแลว เจาจะไมคิดทํา
อีก
9ดูเถิด ความหวังของคนที่อาจ
สู มันนั้นก็เปนของเปลา เมื่ อ
เห็นมันเขาเทานั้น จะไมลมลง
หรือ
10 ไมมีใครดุพอที่ จะไปย่ั วเยา
มัน แลวใครเลาจะยืนมั่นตอเรา
ได
11 ใครเลาที่ จะขัดขวางเรา ซึ่ ง
เราจะตองตอบสนองเขา สิ่งใดๆ
ที่ อยู ใตฟาสวรรคทั้ งสิ้ นก็ เปน
ของเรา
12 เราจะไม งดพู ดถึ งอวั ยวะ
ตางๆของมัน หรือกําลังอันแข็ง
กลาของมัน หรือโครงรางอันดี
ของมัน
13 ใครจะถลกเสื้ อชั้ นนอกของ
มันออกได ใครจะแทงเขาไปใน
เสื้อเกราะสองชั้นของมันได
14 ใครจะเปดประตูหนาของมัน
ได ฟนของมันนั้นนาสยดสยอง
โดยรอบ
15 เกล็ดของมันอยู อยางทะนง

แนบตั วมั นสนิทเหมื อนอย าง
ตราผนึก
16 มันอยู ชิดกันมาก ไมมีลม
ผานเขาไปได
17 เกล็ดเหลานั้นตอซึ่ งกันและ
กัน มันเกาะติดหมด และแยก
จากกันไมได
18 การจามของมันปล อยแสง
สวางออกมา ตาของมันเหมือน
อยางแสงอรุณรุงเชา
19 คบเพลิงออกมาจากปากของ
มัน ประกายไฟกระโดดออกมา
20 ควันออกมาทางรูจมูกของ
มันอยางกับมาจากหมอ หรือ
หมอขนาดใหญที่เดือดพลาน
21 ลมหายใจของมันจุดถานลุก
เปลวเพลิงออกมาจากปากของ
มัน
22 กําลั งอยู ในลําคอของมั น
และความสยดสยองเตนอยู ขาง
หนามัน
23 หลืบเนื้อของมันเกาะติดกัน
หลอติดกันแนน ทําอะไรมันไม
ได
24 หั วใจของมันแข็งอย างกั บ
หิน เออ แข็งเหมือนอยางแทน
หินโม
25 เมื่ อมันลอยข้ึนมา ผูทรง
อานุภาพก็กลัวมัน พอมันแวง
เขาทั้งหลายก็มีใจฝอเสียแลว
26 ถึงคนใดเอาดาบลองแทงมัน
ก็ตอตานมันไมได ไมวาหอก

โยบ 41

(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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หรือแหลน หรือหอกซัด
27 มันนับเหล็กวาเปนฟาง และ
ทองสัมฤทธิ์วาเปนไมผุ
28 ลูกธนูทําใหมันหนีไปไมได
หินลูกสลิงก็กลายเปนตอขาว
29 ไมกระบองก็นับเปนตอขาว
ดวย มันหัวเราะเยาะการซัด
หอก
30 เบ้ืองลางของมันคมอยางกับ
เศษหมอแตก มันเหยียดตัว
ออกบนเลนเหมือนแหลมคม
31 มันทําใหน้ําลึกเดือดเหมือน
หมอ มันทําใหทะเลเหมือน
หมอน้ํามันทา
32 มั นละทางแวบวาบไว ข าง
หลัง ทําใหใครๆคิดวามหา
สมุทรผมหงอก
33 บนแผนดินโลก ไมมีอะไร
เหมือนมัน เปนสิ่งที่ถูกสรางไม
ใหรูจักความกลัว
34 มันเห็นทุกสิ่ งที่ อยู สูง มัน
เปนกษัตริยเหนือบรรดาสัตวที่
สงา"

โยบสารภาพตอพระเจา

42แลวโยบทูลพระเยโฮ-
วาหวา

2"ขาพระองคทราบแลววา พระ
องคทรงกระทําทุกสิ่ งได และ
พระประสงค ของพระองค จะ
ไมหดหูไปไดเลย
3 `นี่ ใครหนอที่ ซอนคําปรึกษา
ดวยไรความรู ' เพราะฉะนั้น

ข าพระองค จึงกลาวถึงสิ่ งที่ ข า
พระองคไมเขาใจ สิ่ งที่ ประ-
หลาดเกินแกขาพระองค ซึ่ งขา
พระองคไมทราบ
4`ฟงซี เราจะพูด เราจะถามเจา
ขอเจาตอบเรา'
5ขาพระองค เคยได ยินถึงพระ
องคดวยหู แตบัดนี้ ตาของขา
พระองคเห็นพระองค
6ฉะนั้นขาพระองคจึงเกลียดตน
เอง และกลับใจอยูในผงคลีและ
ข้ีเถา"

ความมั่งค่ังของโยบ
กลับมาสูทานอีก

7 เมื่อพระเยโฮวาหตรัสพระวจ-
นะเหลานี้แกโยบแลว พระเย-
โฮวาหตรัสกับเอลีฟสชาวเทมาน
วา "ความพิโรธของเราพลุ งข้ึน
ตอเจา และตอสหายทั้งสองของ
เจา เพราะเจามิไดพูดถึงเรา
อยางที่ ถูก ดังโยบผู รับใชของ
เราไดพูด
8 เพราะฉะนั้นจงเอาวัวผู เจ็ดตัว
และแกะผู เจ็ดตัว ไปหาโยบผู
รับใชของเรา และถวายเครื่ อง
เผาบูชาสําหรับเจาทั้งหลาย และ
โยบผู รับใชของเราจะอธิษฐาน
เพ่ือเจา เพราะเราจะยอมรับเขา
เกรงว าเรากระทํากั บเจ าตาม
ความโงของเจา เพราะเจาทั้ ง
หลายมิได พูดถึงเราอยางที่ ถูก
ดังโยบผูรับใชของเราไดพูด"

โยบ 41, 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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9ฝายเอลีฟสชาวเทมาน และ
บิลดัดคนชูอาห และโศฟารชาว
นาอาเมห ไดไปกระทําตามที่
พระเยโฮวาหตรัสสั่ ง และพระ
เยโฮวาหทรงยอมรับโยบ
10 และพระเยโฮวาหทรงใหโยบ
กลับสูสภาพดี  เมื่อทานอธิษ-
ฐานเผื่อสหายของทาน และพระ
เยโฮวาหประทานใหโยบมีมาก
เปนสองเทาของที่มีอยูกอน
11 และบรรดาพี่ นองชายหญิง
ของทาน และบรรดาผูที่ รู จัก
ทานมากอนไดมาหาทาน และ
รับประทานอาหารกั บท านใน
บานของทาน และเขาทั้ งหลาย
สําแดงความเห็นอกเห็นใจและ
เลาโลมทาน ดวยเรื่องเหตุราย
ทั้งสิ้นซึ่งพระเยโฮวาหทรงนํามา
เหนือทาน และตางก็ใหเงินแผน
หนึ่ งกับแหวนทองคําวงหนึ่ งแก
ทาน
12 และพระเยโฮวาหทรงอํานวย

พระพรชี วิ ตบ้ั นปลายของโยบ
มากย่ิงกวาบ้ันตนของทาน และ
ทานมีแกะหนึ่ งหมื่นสี่ พัน อูฐ
หกพัน วัวผูพันคู และลาตัวเมีย
หนึ่งพัน
13 ทานมีบุตรชายเจ็ดคน และ
บุตรสาวสามคนดวย
14 และทานเรียกชื่ อคนแรกวา
เยมีมาห และชื่อคนที่สอง เคสิ-
ยาห และชื่อคนที่สาม เคเรน-
หัปปุค
15 และในแผนดินนั้นทั้ งสิ้ นไม
มีหญิงใดงดงามเทาบรรดาบุตร
สาวของโยบ และบิดาของเขาได
ใหมรดกแก เธอพรอมกับพวก
พ่ีชายและนองชายของเธอ
16 ตอจากนี้ ไป โยบมีชี วิตอยู
อีกหนึ่งรอยสี่สิบป และไดเห็น
บุตรชายของทาน หลานเหลน
ของทานสี่ชั่วอายุ
17 และโยบก็สิ้นชีวิตเปนคนแก
หงอมทีเดียว

โยบ 42

(9) โยบ 34:31-32 (10) พบญ 30:3; โยบ 5:18-20; สดด 14:7; 53:6
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