
หน้า 1080โยบ
หลกัความประพฤติ

ครอบครวั ความมั �งคั �ง
และทางที�เป็น

ตามอย่างพระเจ้าของโยบ

1
มีชายคนหนึ� งในแผ่นดินอูส
ชื� อโยบ ชายคนนั� นเป็นคนดี

รอบคอบและเที�ยงธรรม เป็นผู้
เกรงกลัวพระเจ้าและหันเสียจาก
ความชั�วร้าย
2ท่านให้กาํเนิดบุตรชายเจ็ดคน
และบุตรสาวสามคน
3ส่วนสัตว์เลี� ยงของท่าน มีแกะ
เจด็พันตัว อูฐสามพันตัว วัวห้า
ร้อยคู่ และลาตัวเมียห้าร้อยตัว
และท่านมีคนใช้มากมาย ดังนั�น
ชายผู้นี� จึงใหญ่โตที�สุดในบรรดา
ชาวตะวันออก
4 บุตรชายของท่านเคยจัดการ
เลี� ยงในบ้านของแต่ละคนตาม
วันกาํหนดของตน เขาจะใช้ให้
ไปเชิญน้องสาวทั� งสามคนของ
เขามารับประทานและดื�มกับเขา
ด้วย
5และเมื� อการเลี� ยงเวียนครบ
รอบแล้ว โยบจะใช้ให้ไปทาํพิธี
ชาํระตัวเขาทั� งหลายให้บริสุทธิ7
และท่านจะตื�นแต่เช้ามืด ถวาย
เครื� องเผาบูชาตามจาํนวนของ
เขาทั� งหมด เพราะโยบกล่าวว่า
"ชะรอยบุตรชายของข้าพเจ้าได้
กระทาํบาป และแช่งพระเจ้าอยู่

ในใจของเขา" โยบกระทาํดังนี�
เรื�อยมา

ซาตานฟ้องว่า
โยบรบัใชพ้ระเจ้า

เพราะรกัความมั �งคั �ง
6อยู่มาวันหนึ�ง เมื�อบุตรชายทั�ง
หลายของพระเจ้ามารายงานตัว
ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ ซา-
ตานได้มาในหมู่เขาด้วย
7พระเยโฮวาห์ตรัสถามซาตาน
ว่า "เจ้ามาจากไหน" ซาตานทูล
ตอบพระเยโฮวาห์ว่า "จากไปๆ
มาๆอยู่บนแผ่นดินโลก และจาก
เดินขึ� นเดินลงบนนั�น"
8และพระเยโฮวาห์ตรัสกับซา-
ตานว่า "เจ้าได้ไตร่ตรองดูโยบ
ผู้ รั บใช้ ของเราหรื อไม่ ว่ าใน
แผ่นดินโลกไม่มีใครเหมือนเขา
เป็ นคนดี รอบคอบและเที� ยง
ธรรม เกรงกลัวพระเจ้าและหัน
เสียจากความชั�วร้าย"
9แล้วซาตานทูลตอบพระเยโฮ-
วาห์ว่า "โยบยาํเกรงพระเจ้า
เปล่าๆหรือ
10 พระองค์มิได้ทรงกั� นรั� วต้น
ไม้รอบตัวเขา และครัวเรือนของ
เขา และทุกสิ�งที�เขามีอยู่เสียทุก
ด้านหรือ พระองค์ได้ทรงอาํนวย
พระพรงานนํ�ามือของเขา และ
ฝู งสั ตว์ ของเขาได้ ทวี ขึ� นใน
แผ่นดิน

(C) ปฐก CE:GH (G) อสธ I:CC; โยบ CH:CH (H) ปฐก CG:I (K) สดด CHH:C; ฮบ CH:C
(I) ปฐก HI:G-H; อพย CL:CE (M) โยบ G:C; ดนล H:GI (N) G พกษ I:GI; โยบ G:G
(P) โยบ G:H; HK:CK; อสค KE:K (L) โยบ C:GC; G:CE (CE) ปฐก CI:C; พบญ HH:GN
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11 แต่ขอยื�นพระหัตถ์เถิด และ
แตะต้องสิ� งของทั� งสิ� นที� เขามีอยู่
และเขาจะแช่งพระองค์ต่อพระ
พักตร์พระองค์"
12 และพระเยโฮวาห์ ตรั สกั บ
ซาตานว่า "ดูเถิด บรรดาสิ� งที�
เขามีอยู่ ก็อยู่ ในอาํนาจของเจ้า
เพียงแต่อย่ายื� นมือแตะต้องตัว
เขาเท่านั� น" ซาตานจึงออกไป
จากพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์

ซาตานรบัอนุญาต
ฆ่าบรรดาบุตรของโยบ

และทําลายฝูงสตัวข์องท่าน
13 อยู่ มาวันหนึ� งเมื� อบุตรชาย
หญิงของท่านกาํลังรับประทาน
และดื� มนํ�าองุ่ นอยู่ ในเรือนของ
พี�ชายหัวปีของเขา
14 มีผู้สื� อสารมาหาโยบเรียนว่า
"วัวกาํลังไถนาอยู่ และลากาํลัง
กินหญ้าในที�ข้างๆ
15 และคนเสบามาโจมตีเอามัน
ไป และฆ่าคนใช้เสียด้วยคมดาบ
และข้าพเจ้าผู้เดียวได้หนีรอดมา
เรียนท่าน"
16 ขณะที� เขากาํลังพูดอยู่ ก็มี
อีกคนหนึ� งมาเรียนว่า "เพลิง
ของพระเจ้ าตกลงมาจากฟ้ า
สวรรค์ไหม้แกะและคนใช้และ
เผาผลาญเสียหมด และข้าพเจ้า
แต่ ผู้ เดี ยวได้หนี รอดมาเรี ยน
ท่าน"
17 ขณะที�เขากาํลังพูดอยู่ มีอีก

คนหนึ�งมาเรียนว่า "ชาวเคลเดีย
จัดเป็นสามกองทาํการปล้นเอา
อูฐไป และฆ่าคนใช้เสียด้วยคม
ดาบ และข้าพเจ้าผู้เดียวได้หนี
รอดมาเรียนท่าน"
18 ขณะที�เขากาํลังพูดอยู่ มีอีก
คนหนึ� งมาเรียนว่า "บุตรชาย
หญิงของท่านกาํลังรับประทาน
และดื� มนํ�าองุ่ นอยู่ ในเรือนของ
พี�ชายหัวปีของเขา
19 และดูเถิด มีพายุใหญ่ข้าม
ถิ�นทุรกันดารมากระทบเรือนทั� ง
สี� มุม และเรือนนั� นพังทับคน
หนุ่ม และเขากต็าย และข้าพเจ้า
ผู้เดียวได้หนีรอดมาเรียนท่าน"
20 แล้วโยบก็ลุกขึ� น ฉีกเสื� อ
คลุมของตน โกนศีรษะ กราบลง
ถึงดินนมัสการ
21 ท่านว่า "ข้าพเจ้ามาจาก
ครรภ์ มารดาของข้ าพเจ้ าตั ว
เปล่า และข้าพเจ้าจะกลับไปตัว
เปล่า พระเยโฮวาห์ทรงประทาน
และพระเยโฮวาห์ทรงเอาไปเสีย
สาธุการแด่พระนามพระเยโฮ-
วาห์"
22 ในเหตุการณ์นี� ทั� งสิ� นโยบมิ
ได้ทาํบาปหรือกล่าวโทษพระเจ้า
อย่างโง่เขลา

ซาตานรบัอนุญาต
ทรมานตวัโยบเอง

2
และอยู่มาวันหนึ�ง เมื�อบุตร
ชายทั� งหลายของพระเจ้ามา

โยบ C, G

(CC) โยบ C:CG (CG) C พกษ GG:GH (CH) โยบ C:K (CK) C ซมอ K:CN (CI) ปฐก CE:N
(CM) ปฐก CL:GK (CN) ปฐก CC:GP; อสย GH:CH (CP) โยบ M:G-H (CL) ยรม K:CC-CG
(GE) ปฐก HN:GL (GC) ปฐก H:CL; สดด KL:CN (GG) โยบ G:CE (C) โยบ C:M; อสย M:C
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รายงานตั วต่อพระพั กตร์พระ
เยโฮวาห์ ซาตานกม็าในหมู่พวก
เขาเพื�อรายงานตัวต่อพระพักตร์
พระเยโฮวาห์ด้วย
2และพระเยโฮวาห์ตรัสถามซา-
ตานว่า "เจ้ามาจากไหน" ซาตาน
ทูลตอบพระเยโฮวาห์ว่า "จาก
ไปๆมาๆอยู่บนแผ่นดินโลกและ
จากเดินขึ� นเดินลงบนนั�น"
3และพระเยโฮวาห์ตรัสกับซา-
ตานว่า "เจ้าได้ไตร่ตรองดูโยบ
ผู้ รับใช้ของเราหรือไม่ว่า บน
แผ่นดินโลกไม่มีใครเหมือนเขา
เป็ นคนดี รอบคอบและเที� ยง
ธรรม เกรงกลัวพระเจ้าและหัน
เสียจากความชั� วร้าย เขายังยึด
มั� นในความซื� อสัตย์ของเขาอยู่
ถึงแม้เจ้าชวนเราให้ต่อสู้ กับเขา
เพื�อทาํลายเขาโดยไม่มีเหตุ"
4แล้วซาตานทูลตอบพระเยโฮ-
วาห์ว่า "หนังแทนหนัง คนย่อม
ให้ทุกอย่างที� เขามีอยู่แทนชีวิต
ของเขา
5แต่บัดนี�  ขอพระองค์เหยียด
พระหัตถ์ของพระองค์ และ
แตะต้องกระดูกและเนื� อของเขา
และเขาจะแช่งพระองค์ต่อพระ
พักตร์ของพระองค์"
6และพระเยโฮวาห์ตรัสกับซา-
ตานว่า "ดูเถิด เขาอยู่ในมือของ
เจ้า จงไว้ชีวิตของเขาเท่านั�น"
7 ซาตานจึ งออกไปจากเบื� อง

พระพั กตร์ ของพระเยโฮวาห์
และได้ให้โยบเป็นฝีร้าย ตั� งแต่
ฝ่าเท้าของท่านจนถึงกระหม่อม
ที�ศีรษะ
8และท่านก็เอาชิ� นหม้อแตกขูด
ตัวของท่าน และนั� งอยู่ในกอง
ขี� เถ้า

ภรรยาโยบเยาะเยย้ท่าน
9แล้วภรรยาท่านเรียนว่า "ท่าน
ยังจะยึดมั�นในความซื�อสัตย์ของ
ท่านอีกหรือ จงแช่งพระเจ้าและ
ตายเสียเถอะ"
10 แต่ท่านตอบนางว่า "เธอพูด
อย่างหญิงโฉดจะพึงพูด อะไร
กัน เราจะรับสิ� งดีจากพระหัตถ์
ของพระเจ้า และจะไม่รับของชั�ว
บ้างหรือ" ในเหตุการณ์นี� ทั�งสิ� น
โยบมิ ได้ กระทาํบาปด้ วยริมฝี
ปากของตน

สหายสามคนของโยบ
11 เมื� อสหายทั� งสามของโยบได้
ยินถึงภัยพิบัตินี� ทั� งสิ� นที� ได้เกิด
ขึ� นกับท่าน ต่างก็มาจากที�ของ
ตน คือ เอลีฟัสชาวเทมาน บิล-
ดัดคนชูอาห์ และโศฟาร์ชาวนา-
อามาห์ เขาได้นัดมาพร้อมกัน
เพื� อร่ วมทุกข์กั บท่ านและเล้ า
โลมใจท่าน
12 เมื� อเขาเงยหน้าขึ� นแต่ไกล
เขาก็จาํท่านไม่ได้ ก็เปล่งเสียง
ร้องไห้ ต่างก็ฉีกเสื� อคลุมของ
ตน และซัดผงคลีดินเหนือศีรษะ

โยบ G

(G) ปฐก CM:P (H) โยบ C:C (K) อสธ N:H-K; อสย G:GE-GC (I) โยบ C:CC; CL:GE
(M) โยบ C:CG; HP:CE-CC (N) C พกษ GG:GG; โยบ HE:CN (P) โยบ CL:CK-CN
(L) ปฐก H:M (CE) ปฐก H:CN; G ซมอ CL:GG (CC) โยบ M:CK (CG) โยบ CL:CK
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ของตนขึ� นไปยังฟ้าสวรรค์
13 และนั� งกับท่านบนดินเจด็วัน
เจ็ดคืน ไม่มีสักคนหนึ� งพูดกับ
ท่านสักคาํ ด้วยเขาเห็นว่าความ
ทุกข์ระทมของท่านนั� นใหญ่ยิ� ง
นัก

โยบกล่าวถึงความทุกข์
และความหมดหวงัของตน

3
ต่ อมาโยบอ้ าปากของท่ าน
แช่งวันกาํเนิดของท่าน

2และโยบว่า
3"ขอให้วันซึ� งข้าเกิดนั� นพินาศ
ทั�งคืนที�พูดว่า `ตั� งครรภ์เดก็ชาย
คนหนึ�งแล้ว' นั�นด้วย
4ขอให้วันนั�นเป็นความมืด ขอ
พระเจ้าจากเบื� องบนอย่าแสวง
หาวันนั�น หรืออย่าให้แสงสว่าง
ส่องในวันนั�น
5ขอความมืดทึบและเงามัจจุ-
ราชยึดเอาวันนั� นไว้ ขอให้เมฆ
คลุมมันไว้ ขอให้ความดาํทะมึน
แห่งวันนั�นทาํให้มันหวาดกลัว
6 คืนนั�นน่ะ ขอให้ความมืดทึบ
ฉวยมันไว้ อย่าให้มันเข้าส่วน
ท่ามกลางบรรดาวันของปี อย่า
ให้นับมันเข้าเป็นส่วนของเดือน
ต่อไปเลย
7ดูเถิด ขอให้คืนนั� นเป็นหมัน
ขออย่าให้เสียงร้องอันชื� นบาน
ได้ยินในคืนนั�น
8ขอให้บรรดาผู้ที�สาปวันได้สาป
คืนนั� นด้วย คือผู้ที�พร้อมจะ

เปล่งเสียงร้องครํ�าครวญ
9ขอให้ดาวเวลารุ่ งสางของมัน
มืด ขอให้มันหวังความสว่าง
แต่ไม่พบ อย่าให้เห็นแสงอรุณ
รุ่งเช้า
10 เพราะว่ ามันมิ ได้ ปิดประตู
แห่งครรภ์มารดาของข้า หรือ
ซ่อนความเศร้าโศกจากตาของ
ข้า
11 ทาํไมข้าไม่ตายเสียแต่กาํเนิด
ทาํ ไมข้ าไม่ ขาดใจเสี ยเมื� อข้ า
ออกมาจากครรภ์แล้วกส็ิ� นไป
12 ทาํไมหัวเข่าจึงรับข้าไว้ หรือ
ทาํไมหัวนมมีให้ข้าดูด
13 ถ้าหาไม่แล้ว ข้าจะนอนเงียบ
สงบอยู่ ข้าจะหลับ แล้วข้าจะได้
หยุดพักอยู่
14 กับพวกกษัตริย์และพวกที�
ปรึกษาของแผ่นดินโลก ผู้ ได้
สร้างที� โดดเดี� ยวอ้างว้างไว้สาํ-
หรับตัวเอง
15 หรือกับเจ้านายผู้ มีทองคาํ
ผู้บรรจุเงินไว้เตม็บ้าน
16 หรือทาํไมข้าไม่เป็นอย่างลูก
ที�แท้งซึ� งซ่อนไว้ อย่างทารกซึ� ง
ไม่เคยเห็นแสงสว่าง
17 ที� นั� นคนชั� วร้ายหยุดดิ� นรน
และที� นั� นผู้ ที� เหนื� อยอ่ อนได้
หยุดพัก
18 ที�นั�นผู้ถูกจองจาํก็สบายด้วย
กัน เขาทั� งหลายไม่ได้ยิน
เสียงของผู้กดขี�

โยบ G, H

(CH) อสร L:H (C) โยบ C:GG (H) โยบ CE:CP (K) อพย CE:GG (I) โยบ CE:GC-GG
(N) อสย CH:GE (P) G พศด HI:GI (L) โยบ HE:GM (CC) สดด IP:P (CG) ปฐก HE:H
(CH) ปญจ M:H (CK) โยบ HE:GH (CI) โยบ GG:GI (CM) สดด IP:P (CN) โยบ CK:CH
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19 ผู้ น้อยและผู้ใหญ่ก็อยู่ที� นั� น
และทาสก็เป็นอิสระพ้นจากนาย
ของเขา
20 ไฉนหนอผู้ที� ทนทุกข์เวทนา
อย่างนี�  ยังได้รับแสงสว่าง และ
ผู้ที�มีใจขมขื�นได้รับชีวิต
21 ผู้คอยความตาย แต่มันไม่
มา และขุดหามันมากกว่าหา
ทรัพย์ที�ซ่อนอยู่
22 ผู้ซึ� งเปรมปรีดิ7 อย่างยิ� งและ
ยินดี เมื�อเขาพบหลุมฝังศพ
23 ไฉนจึ งประทานความสว่าง
แก่ผู้ที�ทางของเขาซ่อนอยู่ ผู้ซึ�ง
พระเจ้าทรงล้อมรั�วต้นไม้กั�นไว้
24 เพราะการถอนหายใจของข้า
มีมาก่อนอาหารของข้า และการ
ครวญครางของข้ าก็เทออกมา
เหมือนนํ�าทั�งหลาย
25 เพราะสิ� งที� ข้ากลัวมากก็มา
เหนือข้า และสิ� งที� ข้าครั�นคร้าม
กต็กแก่ข้า
26 ข้าไม่สบายใจเลย ทั�งข้ากไ็ม่
สงบ ข้าไม่ได้หยุดพัก แต่ความ
ทรมานกม็าหา"

เอลีฟัสตอบโยบ

4
แล้วเอลีฟัสชาวเทมานตอบ
ว่า

2"ถ้าจะลองพูดสักคาํ ท่านจะ
ทนไหวไหม ถึงกระนั� นใครจะ
อดพูดได้
3ดูเถิด ท่านได้แนะนาํคนมา
มากมายแล้ว และท่านได้เสริม

มือที�อ่อนเปลี� ยให้มีกาํลัง
4 ถ้อยคาํของท่านหนุนใจคนที�
กาํลังสะดุด และท่านได้ทาํเข่าที�
อ่อนเปลี� ยให้มั�นคง
5แต่บัดนี� มาถึงท่านแล้ว และ
ท่านก็ท้อใจ มันแตะต้องท่าน
เข้า และท่านกล็าํบากใจ
6ความยาํเกรงของท่าน ความ
มั� นใจของท่าน ความหวังของ
ท่าน และการประพฤติดีรอบ
คอบของท่านอยู่ที�ไหนเล่า
7 ข้าขอร้องให้ท่านจาํไว้หน่อย
เถิดว่า ผู้ที�ไร้ความผิดเคยพินาศ
หรือ หรือคนเที�ยงธรรมถูกตัด
ออกที�ไหน
8ตามที�ข้าได้เห็น บรรดาผู้ที�ไถ
ความชั� วช้า และหว่านความชั� ว
ร้าย กไ็ด้เกี�ยวอย่างนั�น
9 เขาพินาศด้วยลมหายใจของ
พระเจ้า และเขาต้องสิ� นไปด้วย
ลมแห่งพระนาสิกของพระองค์
10 เสียงคาํรามของสิงโต และ
เสียงของสิงโตดุร้าย และฟัน
ของสิงโตหนุ่มกหั็กเสียแล้ว
11 สิงโตแก่พินาศ เพราะขาด
เหยื� อ และลูกของสิงโตที� แข็ง
แรงกก็ระจัดกระจายไป
12 มี คาํ หนึ� งมาถึ ง ข้ าอ ย่ าง
เงียบๆ หูของข้าได้ยินเสียง
กระซิบคาํนั�น
13 ท่ามกลางความคิดจากนิมิต
กลางคืนเมื�อคนหลับสนิท

โยบ H, K

(CL) โยบ HE:GH (GE) โยบ M:L (GC) กดว CC:CI (GH) อสย KE:GN (GK) โยบ N:CL
(GI) โยบ C:I (GM) โยบ GN:L (C) โยบ G:CC (G) G คร G:K-M (H) ปฐก CP:CL
(K) สดด CKI:CK (I) โยบ H:GI-GM (M) โยบ C:C (N) โยบ L:GG-GH (P) สดด N:CK
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14 ความครั� นคร้ามมาเหนือข้า
และตัวสั�น ซึ� งกระทาํให้กระดูก
ทั�งสิ� นของข้าสั�นสะเทือน
15 มีวิญญาณองค์หนึ� งผ่านหน้า
ของข้า ขนที�เนื� อของข้าลุกชัน
16 องค์นั� นนิ� งอยู่ แต่ข้าพิ-
เคราะห์รูปร่างขององค์นั� นไม่ได้
มีสัณฐานอย่างหนึ� งข้างหน้าตา
ของข้า เงียบอยู่ แล้วข้าได้ยิน
เสียงหนึ�งว่า
17 `มนุ ษย์ ที� อ่ อนแอจะชอบ
ธรรมยิ� งกว่ าพระเจ้ าได้ หรื อ
มนุษย์จะบริสุทธิ7 ยิ� งกว่าผู้ ทรง
สร้างเขาได้หรือ
18 ดูเถิด แม้ผู้ รับใช้ของพระ
องค์พระองค์ก็ไม่ทรงวางพระ
ทัย และทูตสวรรค์ของพระองค์
พระองค์ทรงกล่าวโทษที�เขาโง่
19 ผู้ ที� อาศัยในเรือนดินจะยิ� ง
กว่านั� นสักเท่าใด รากฐานของ
เขาอยู่ในผงคลีดิน ผู้ ถูกขยี�
เหมือนอย่างตัวมอด
20 เขาถู กทาํลายระหว่างเวลา
เช้าและเย็น เขาพินาศไปเป็น
นิตย์โดยไม่มีผู้ใดสนใจ
21 สง่าราศีซึ� งอยู่ภายในเขาจะ
หายไปมิใช่หรือ เขาจะตายด้วย
ปราศจากปัญญา'"

เอลีฟัสติเตียนโยบต่อไป

5
"ร้องเรียกเดี[ ยวนี� ซิ มี ผู้ ใด
จะตอบท่าน ท่านจะหันไป

หาวิสุทธิชนผู้ใด

2แน่ละ ความโกรธฆ่าคนโฉด
และความริษยาฆ่าคนเขลา
3ข้าเคยเห็นคนโฉดหยั�งราก แต่
ทันใดนั� นข้าก็แช่งที� อาศัยของ
เขา
4บุตรของเขาห่างไกลจากความ
ปลอดภัย เขาถูกบีบคั�นที�ประตู
เมือง และไม่มี ผู้ใดช่วยเขาให้
พ้นได้
5ผลการเกี� ยวของเขาคนหิ วก็
กินเสีย แม้ส่วนที�เอาหนามสะไว้
เขากเ็อาออกไป และคนกระหาย
ก็หอบฮักๆติดตามความมั� งคั� ง
ของเขา
6เพราะความทุกข์ใจมิได้มาจาก
ผงคลี หรือความยากลาํบากงอก
ออกมาจากดิน
7แต่มนุษย์เกิดมาเพื�อแก่ความ
ยากลาํบาก อย่างประกายไฟ
ย่อมปลิวขึ� นบน
8ข้าจะแสวงหาพระเจ้า และข้า
จะมอบเรื� องราวของข้ากับพระ
เจ้า
9 ผู้ทรงกระทาํการใหญ่เหลือที�
จะหยั�งรู้ได้ และการมหัศจรรย์
อย่างนับไม่ถ้วน
10 พระอง ค์ ประทานฝนบน
แผ่นดินโลก และทรงส่งนํ�ามา
บนไร่นา
11 พระองค์ทรงตั� งคนตํ�าไว้บน
ที�สูง และบรรดาคนที� ไว้ทุกข์ก็
ทรงยกขึ� นให้ปลอดภัย

โยบ K, I

(CK) โยบ N:CK (CI) สดด CEK:K (CM) C พกษ CL:CG (CN) โยบ P:H (CP) โยบ CI:CI
(CL) โยบ CE:L (GE) G พศด CI:M (GC) สดด HL:I (C) โยบ CI:P-CE (G) โยบ CP:K
(H) โยบ GN:P (K) โยบ K:CE (I) พบญ GP:HH (M) โยบ HK:GL (N) โยบ CK:C
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12 พระองค์ทรงขัดขวางอุบาย
ของเจ้าเล่ห์ เพื� อมือของเขาจะ
ได้ทาํไม่สาํเรจ็
13 พระองค์ทรงจับคนที�มีปัญ-
ญาด้วยอุบายของเขาเอง และคาํ
ปรึกษาของคนหลักแหลมก็สิ� น
ลงโดยด่วน
14 เขาประสบความมืดในเวลา
กลางวัน และคลาํไปในเที�ยงวัน
เหมือนอย่างกลางคืน
15 แต่พระองค์ทรงช่วยคนขัด
สนจากดาบ จากปากของเขาและ
จากมือของคนมีกาํลัง
16 คนจนจึงมีความหวัง และ
ความชั�วช้ากปิ็ดปากของตน
17 ดูเถิด มนุษย์คนใดที�พระเจ้า
ทรงติเตียนกเ็ป็นสุข เพราะฉะ-
นั� นอย่ าดูหมิ� นการตี สอนของ
องค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ7
18 เพราะพระองค์ทรงให้บาด
เจบ็ แต่พระองค์ทรงพันแผลให้
พระองค์โบยตี แต่พระหัตถ์ของ
พระองค์ทรงรักษา
19 พระองค์จะทรงช่วยท่านให้
พ้ นจากความยากลาํ บากหก
ประการ เออ เจด็ประการ จะไม่
มีเหตุร้ายมาแตะต้องท่าน
20 ในคราวกันดารอาหาร พระ
อง ค์ จะทรงไ ถ่ ท่ านออกจาก
ความตาย และในการสงคราม
จากอานุภาพของดาบ
21 จะทรงซ่อนท่านไว้จากการ

ใส่ร้ายของลิ� น และจะไม่กลัว
การทาํลายเมื�อมันมาถึง
22 ท่านจะเยาะการทาํลายและ
การกันดารอาหาร และจะไม่
กลัวสัตว์ป่าดิน
23 ท่านจะพันธมิตรกับหินแห่ง
ทุ่งนา และสัตว์ป่าทุ่งจะอยู่อย่าง
สันติกับท่าน
24 ท่ านจะทราบว่ าเต็นท์ของ
ท่านปลอดภัย และท่านจะไปพัก
ในที�อาศัยของท่าน และจะไม่ทาํ
ความผิดบาป
25 ท่านจะทราบด้วยว่าเชื� อสาย
ของท่านจะมากมาย และลูก
หลานของท่านจะเป็นอย่างหญ้า
แห่งแผ่นดินโลก
26 ท่านจะมาที�หลุมศพของท่าน
เมื� อแก่หง่อม อย่างฟ่อนข้าวที�
นาํมาสู่ลานตามฤดู
27 ดูเถิด นี�แหละ เป็นข้อที�เรา
ตรองออกมาเป็นความจริง จง
ฟังและทราบ เพื�อประโยชน์ของ
ตนเถิด"

โยบขอความเมตตา

6แล้วโยบตอบว่า
2"โอ ข้าอยากให้ชั� งดูความ
เศร้าโศกของข้า และเอาความ
ลาํบากยากเย็นของข้าใส่ ไว้ ใน
ตราชู
3 บั ดนี� ก ็ จะหนั กกว่ าทรายใน
ทะเล เพราะเหตุนี� คาํพูดของข้า

โยบ I, M

(CG) โยบ CG:CM (CH) G ซมอ CI:HC (CK) โยบ CG:GI (CI) สดด CE:CK
(CM) C ซมอ G:P (CN) สดด LK:CG (CP) พบญ HG:HL (CL) สดด HK:CL
(GE) ปฐก KI:N (GC) สดด HC:GE (GG) G พกษ CL:GC (GH) สดด LC:CG  (C) โยบ K:C
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กจ็ะถูกกลืนไปหมด
4เพราะธนูขององค์ผู้ทรงมหิท-
ธิฤทธิ7กอ็ยู่ในตัวข้า จิตใจของข้า
ดื� มพิษของมัน ความน่าหวาด
เสียวจากพระเจ้าขยายแนวเข้า
ใส่ข้า
5ลาป่าร้องเมื� อมันมีหญ้าหรือ
วั วผู้ ร้ องบนกองหญ้ าของมั น
หรือ
6จะรับประทานสิ� งที� จืดโดยไม่
ใส่เกลือได้หรือ หรือไข่ขาวมีรส
อะไรบ้าง
7สิ� งที� จิตใจของข้าไม่ยอมแตะ
ต้องนั� น กลับเป็นอาหารระทม
ทุกข์ของข้า
8โอ ข้าอยากจะได้สมดังที� ทูล
ขอ และขอพระเจ้าทรงประทาน
ตามความปรารถนาของข้า
9 ว่าพระเจ้าพอพระทัยที� จะขยี�
ข้าว่า พระองค์จะใช้พระหัตถ์
ของพระองค์อย่างเตม็ที� และตัด
ข้าออกเสีย
10 นี� จะเป็นการปลอบโยนใจ
ของข้า ข้าจะเสริมกาํลังในความ
ทุกข์ ขออย่าให้พระองค์แสดง
พระเมตตา เพราะข้ามิได้ปกปิด
พระวจนะขององค์ผู้บริสุทธิ7นั�น
11 ข้ามีกาํลังอะไร   ที�ข้าจะมี
ความหวัง และอะไรเป็นอวสาน
ของข้า ที�ข้าจะต่อชีวิตของข้า
12 กาํลั งของข้ าเป็นกาํลั งของ
หินหรือ เนื� อของข้าเป็นเนื� อทอง

สัมฤทธิ7หรือ
13 ข้าไม่มีความช่วยเหลือในตัว
ข้าหรือ ข้าจนปัญญาเสียแล้ว
หรือ
14 บุคคลผู้ ใดสิ� นความหวังก็
ควรได้รับความกรุณาจากเพื�อน
แต่เขาทอดทิ� งความยาํเกรงองค์
ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ7
15 พี� น้องของข้าทรยศอย่างลาํ-
ธาร อย่างลาํธารที�นํ�าไหลล้น
16 ซึ�งดาํไปเหตุด้วยนํ�าแขง็ และ
ที�หิมะซ่อนตัวอยู่ในนั�น
17 เมื� อมันร้อนขึ� นมันก็หายไป
เมื� อร้อนมันก็สูญไปจากที� ของ
มัน
18 หมู่คนเดินทางหันออกจาก
ทางของเขา เขาขึ� นไปยังที� ร้าง
เปล่า และพินาศ
19 หมู่ คนเดิ นทางของตาํ บล
เทมามองดู คนเดินทางของ
เมืองเชบารอคอยหมู่ คนเหล่า
นั�น
20 เพราะเขาทั� งหลายหวั งใจ
เขาจึงต้องผิดหวัง เขามาถึงที�
นั�นและต้องละอายใจ
21 เพราะบัดนี�  ท่านทั� งหลายก็
ไร้ความหมาย ท่านเห็นความ
ลาํบากยากเยน็ของข้า และท่าน
กก็ลัว
22 ข้าพูดว่า `ขอของกาํนัลข้า
หน่อย' หรือ `ขอสินบนจาก
ทรัพย์สินของท่านให้ข้า'

โยบ M

(K) โยบ CM:CG (I) สดด CEK:CK (M) โยบ M:GI (N) C พกษ CN:CG (P) โยบ M:CC-CH
(L) โยบ H:GE (CE) โยบ H:GG (CC) โยบ N:I-N (CG) โยบ KE:CP (CH) โยบ CL:GP
(CK) โยบ K:H-K (CI) โยบ CL:CL (CN) C พกษ CN:C (CL) ปฐก GI:CI
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23 หรือว่า `ขอช่วยข้าให้พ้นจาก
มือของปฏิปักษ์' หรือว่า `ขอไถ่
ข้าจากมือของผู้มีอาํนาจ' หรือ
24 สอนข้าซี และข้าจะเงียบ ขอ
ทาํให้ข้าเข้าใจว่าข้าผิดตรงไหน
25 คาํซื�อตรงมีอาํนาจมากจริงๆ
แต่คาํติ เตียนของท่ านติ เตี ยน
อะไร
26 ท่านคิดว่าท่านติ เตียนถ้อย
คาํได้หรือ เมื� อคาํปราศรัยของ
คนสิ� นหวังเป็นแต่ลม
27 เออ ท่านทั�งหลายเอาเปรียบ
ลูกกาํพร้าพ่อ และขุดบ่อดักจับ
เพื�อนของท่าน
28 ฉะนั�นบัดนี�  ขอมองดูข้าด้วย
ความพอใจเถิด เพราะถ้าข้ามุสา
กจ็ะปรากฏแจ้งแก่ท่าน
29 ขอทีเถอะ ขอหันคิดใหม่
อย่าทาํความชั�วช้าเลย เออ กลับ
คิดใหม่เถอะ ข้ายังชอบธรรมอยู่
30 มีความชั� วช้าสิ� งใดบนลิ� นข้า
หรือ ข้าไม่รู้ถึงรสภัยพิบัติหรือ"

โยบออ้นวอนต่อพระเจ้า

7
"มนุษย์ไม่มีเวลากาํหนดบน
แผ่นดินโลกหรือ และชีวิต

ของเขาไม่ เหมื อนชี วิตของลูก
จ้างดอกหรือ
2 เหมือนอย่างทาสที� ปรารถนา
เงา และเหมือนอย่างลูกจ้างผู้
มองหาค่าจ้างแห่งงานของตน
3เช่นเดียวกัน ข้าต้องได้รับส่วน
เปล่าประโยชน์เป็นเดือนๆ และ

เขาแบ่งคืนแห่งความน่าอิดโรย
แก่ข้า
4เมื�อข้านอนลง ข้าว่า `เมื�อไร
หนอข้าจะลุกขึ� น และกลางคืน
จะผ่านพ้นไป' และข้าก็พลิกไป
พลิกมาจนรุ่งเช้า
5 เนื� อของข้าห่มหนอนและก้อน
ฝุ่ น หนังของข้าแขง็ขึ� น แล้วกน่็า
รังเกียจ
6 วันคืนของข้าเร็วกว่ากระสวย
ของช่างทอ และสิ� นสุดลงด้วย
ไร้ความหวัง
7โอ ขอทรงจาํไว้ว่า ชีวิตของข้า
พระองค์เป็นแต่ลมหายใจ ตา
ของข้าพระองค์จะไม่ เห็นสิ� งดี
อีกเลย
8ตาของผู้ที� เห็นข้าพระองค์จะ
ไม่ ได้ ดู ข้ าพระองค์ อี กต่ อไป
ฝ่ายพระเนตรของพระองค์มอง
หาข้าพระองค์ ข้าพระองค์ก็ไป
เสียแล้ว
9เมฆจางและหายไปฉันใด บุค-
คลที�ลงไปยังแดนคนตายก็มิได้
ขึ� นมาฉันนั�น
10 เขาจะไม่ กลับไปเรือนของ
เขาอีก หรือที�อยู่ของเขาก็จะไม่
รู้จักเขาอีกเลย
11 เพราะฉะนั�น ข้าพระองค์จึง
ไม่ ยั บยั� งปากของข้ าพระองค์
ข้าพระองค์จะพูดด้วยความแสน
ระทมแห่งจิตใจของข้าพระองค์
ข้าพระองค์จะบ่นด้วยความขม

โยบ M, N

(GK) โยบ I:GN (GI) โยบ K:K (GM) โยบ G:CE (GN) โยบ GG:L (GP) โยบ CC:H
(GL) โยบ CN:CE (HE) โยบ HH:P-CG (C) โยบ CK:I (G) สดด CCL:CHC (H) โยบ GL:G
(K) โยบ N:CH-CK (I) โยบ G:N-P (M) โยบ L:GI (N) โยบ CE:L (P) โยบ GE:L
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ขื�นแห่งจิตใจของข้าพระองค์
12 ข้าพระองค์เป็นทะเล หรือ
เป็นปลาวาฬหรือ พระองค์จึง
ทรงวางยามเฝ้าข้าพระองค์
13 เมื�อข้าพระองค์พูดว่า `เตียง
ของข้าจะเล้าโลมข้า ที�นอนของ
ข้าจะบรรเทาการร้องทุกข์ของ
ข้า'
14 แล้วพระองค์ก็ทาํให้ข้าพระ
องค์กลัวด้วยความฝัน และทาํ
ให้ ข้ าพระองค์หวาดเสียวด้วย
นิมิต
15 จิตใจข้าพระองค์จึงเลือกที�
จะถูกรัดคอตาย และเลือกความ
ตายแทนชีวิตของข้าพระองค์
16 ข้าพระองค์เบื� อชีวิต ข้า
พระอง ค์ จะไ ม่ อ ยู่ ตลอดไป
ปล่อยข้าพระองค์แต่ลาํพังเถิด
เพราะวันคืนของข้าพระองค์เป็น
แต่เพียงเปล่าประโยชน์
17 มนุษย์เป็นอะไร พระองค์จึง
ทรงถือว่าเขาสาํคัญนัก และที�
พระองค์ใส่พระทัยเขา
18 ทรงเยี�ยมเขาทุกเช้า ทรงลอง
ดูเขาทุกขณะ
19 อีกนานเท่าใดพระองค์จึงจะ
ไม่ทรงออกไปจากข้าพระองค์
หรือปล่อยข้าพระองค์แต่ลาํพัง
จนข้ าพระองค์ จะกลื นนํ�า ลาย
ของตนได้
20 โอ ข้าแต่พระองค์ผู้ปกปัก
รักษามนุษย์ ข้าพระองค์ทาํบาป

แล้ว ข้าพระองค์จะทาํอะไรแก่
พระองค์เล่า ทาํไมพระองค์จึง
ทรงทาํ ให้ ข้ าพระองค์ เป็นเป้ า
หมายของพระองค์ ดังนั� นจึง
เป็นภาระหนักแก่ข้าพระองค์เอง
21 ทาํไมพระองค์ไม่ทรงประ-
ทานอภัยแก่การละเมิดของข้า
พระองค์ และนาํเอาความชั� วช้า
ของข้าพระองค์ไปเสีย เพราะ
บัดนี� ข้ าพระองค์จะนอนลงใน
ผงคลีดิน พระองค์จะทรงเสาะ
หาข้าพระองค์ในเวลาเช้า แต่
ข้าพระองค์จะไม่อยู่แล้ว"

บิลดดัว่าโยบเป็น
คนหนา้ซื�อใจคด

8
แล้ วบิลดั ดคนชู อาห์ ตอบ
ว่า

2"ท่านจะพูดอย่างนี� อยู่นานเท่า
ใด และคาํปากของท่านจะเป็น
พายุนานสักเท่าใด
3พระเจ้าทรงผันแปรความยุติ-
ธรรมหรือ หรือองค์ผู้ทรงมหิท-
ธิฤทธิ7 ผันแปรความเที� ยงธรรม
หรือ
4ถ้าบุตรของท่านได้กระทาํบาป
ต่อพระองค์ และพระองค์ทรง
ทอดทิ� งเขาทั� งหลายเพราะเหตุ
การละเมิดของเขา
5 ถ้ าท่ านจะหมั� นแสวงหาพระ
เจ้า และวิงวอนต่อองค์ผู้ทรง
มหิทธิฤทธิ7
6 ถ้ าท่ านบริ สุ ทธิ7 และเที� ยง

โยบ N, P

(CG) โยบ N:CN (CH) โยบ N:H-K (CK) ปฐก KE:I-N (CI) G ซมอ CN:GH
(CM) โยบ H:GE-GG (CN) สดด P:K (CP) อพย GE:I (CL) โยบ L:CP (GE) โยบ L:GL
(GC) โยบ CE:CK (C) โยบ G:CC (G) โยบ CC:G-H (H) โยบ K:CN (K) โยบ C:I

 18_job.pub 
 page 10

 Wednesday, March 02, 2016 23:57 



หน้า 1090

ธรรมแน่ละ บัดนี� พระองค์ก็จะ
ทรงตื�นขึ� นเพื�อท่าน และทรงให้
ที�อาศัยแห่งความชอบธรรมของ
ท่านเจริญเป็นแน่
7ถึงแม้การเริ� มต้นของท่านจะ
เล็กน้อย แต่ต่อไปปลายๆจะ
ใหญ่โตมากยิ�ง
8ข้าขอร้อง ให้ท่านถามคนโบ-
ราณดู และคิดดูว่า บรรพบุรุษ
ค้นพบสิ�งใดบ้าง
9 (เพราะส่วนเราเหมือนอย่าง
เกิดวานนี�  จะรู้อะไรก็หาไม่
เพราะวันคืนของเราบนแผ่นดิน
โลกเปรียบเหมือนเงา)
10 เขาจะไม่สอนท่านและบอก
ท่าน และกล่าวคาํจากใจของเขา
หรือ
11 ต้นกกจะงอกขึ� นในที�ที� ไม่มี
ตมได้หรือ ต้นอ้อจะงอกงามใน
ที�ที�ไม่มีนํ�าได้หรือ
12 ขณะที� มีดอกยังไม่ได้ตัดลง
มั นก็ เหี� ยวแห้ งไปก่ อนต้นไม้
อื�นๆ
13 ทางของบรรดาผู้ ที� ลืมพระ
เจ้าก็เป็นอย่างนั� นแหละ ความ
หวังของคนหน้าซื� อใจคดจะพิ-
นาศไป
14 ความหวังใจของเขาหักสะ-
บั� น และความไว้วางใจของเขา
จะเหมือนใยแมงมุม
15 เขาพิงเรือนของเขา แต่มัน
ทานไม่ไหว เขายึดมันไว้ แต่มัน

กห็าทนอยู่ไม่
16 เขาเขียวสดอยู่ ต่อหน้าดวง
อาทิตย์ และแขนงของเขาก็แผ่
ออกเหนือสวนของเขา
17 รากของเขาเลื� อยไปเกาะกอง
หิน และหยั� งลงไปในซอกก้อน
หิน
18 ถ้าพระองค์ทาํลายเขาไปจาก
ที�ของเขาแล้วที�นั� นจะปฏิเสธเขา
ว่า `ข้าไม่เคยเห็นเจ้า'
19 ดูเถิด นี� เป็นความชื� นบาน
แห่งทางของเขา และผู้อื� นจะ
งอกออกมาจากดิน
20 ดูเถิด พระเจ้าจะไม่ทรงทอด
ทิ� งคนดีรอบคอบ หรือคํ�าจุนผู้
กระทาํความชั�วร้าย
21 พระองค์ ยั งจะทรงให้ปาก
ของท่านหัวเราะร่วน และทาํให้
ริมฝีปากของท่านโห่ร้องเสมอ
22 คนเหล่านั� นที� เกลียดชังท่าน
จะห่มความอับอาย และที�อาศัย
ของคนชั�วจะไม่มีต่อไปอีกเลย"
โยบยอมรบัว่าท่านเป็นคนบาป

9แล้วโยบตอบว่า
2"จริงทีเดียว ข้าทราบว่าเป็น
อย่างนั�น แต่คนเราจะชอบธรรม
จาํ เพาะพระพักตร์พระเจ้ าได้
อย่างไร
3 ถ้าคนหนึ� งคนใดปรารถนาจะ
โต้แย้งกับพระองค์ ในพันครั� ง
ผู้ นั� นก็ตอบพระองค์ ไม่ ได้ สัก

โยบ P, L

(N) โยบ KG:CG (P) โยบ CG:CG (L) โยบ N:M (CE) โยบ CG:N-P (CC) อพย G:H
(CG) สดด CGL:M-N (CH) พบญ M:CG (CK) อสย IL:I-M (CI) โยบ CP:CK
(CM) โยบ GC:N-CI (CN) โยบ CP:CM (CP) โยบ N:CE (CL) โยบ GE:I (GE) โยบ K:N
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ครั�งเดียว
4พระองค์ฉลาดอยู่ ในพระทัย
และพระกาํลังก็แข็งแรง ผู้ ใด
เคยได้แข็งข้อต่อพระองค์และ
เจริญขึ� นได้เล่า
5 พระองค์ ผู้ ทรงเคลื� อนภู เขา
และภูเขาทั� งหลายก็ไม่ รู้  เมื� อ
พระองค์ ทรงควํ�า มั นเสี ยด้ วย
พระพิโรธของพระองค์
6 ผู้ทรงสั� นแผ่นดินโลกให้ออก
จากที�ของมัน และเสาของมันก็
สั�นสะเทือน
7 ผู้ทรงบัญชาดวงอาทิตย์ และ
มันไม่ขึ� น ผู้ทรงผนึกเกบ็บรรดา
ดวงดาวไว้
8 ผู้ทรงขึงฟ้าสวรรค์ออกแต่พระ
องค์เดียว และทรงยํ�าคลื� นของ
ทะเล
9ผู้ทรงสร้างหมู่ดาวจระเข้ และ
หมู่ดาวไถ หมู่ดาวลูกไก่ และ
หมู่ดาวทิศใต้
10 ผู้ ทรงกระทาํมหกิจเหลือที�
จะเข้าใจได้ และการมหัศจรรย์
อย่างนับไม่ถ้วน
11 ดูเถิด พระองค์ทรงผ่านข้า
ไป และข้าหาเห็นพระองค์ไม่
พระองค์ทรงเลยไป และข้าหา
สังเกตเห็นไม่
12 ดูเถิด พระองค์ทรงฉวยไป
ใครจะห้ามพระองค์ได้ ใครจะ
ทูลพระองค์ว่า `พระองค์ทรง
กระทาํอะไรนั�น'

13 ถ้าพระเจ้าจะไม่ทรงหันพระ
พิโรธของพระองค์กลับต่อพระ
องค์ เหล่าสมุนของความอหัง-
การต้องกราบอยู่
14 แล้ วข้ าจะตอบพระองค์ ได้
อย่างไร จะเลือกถ้อยคาํอะไรมา
โต้ตอบพระองค์
15 แม้ว่าข้าชอบธรรม ข้ากต็อบ
พระองค์ไม่ได้ ข้าจะต้องขอพระ
กรุณาต่อผู้พิพากษาของข้า
16 ถ้ าข้ า ร้ องทู ลต่ อพระองค์
และพระองค์ทรงตอบข้า ข้าจะ
ไม่เชื� อว่าพระองค์ทรงฟังเสียง
ของข้า
17 เพราะพระองค์ ทรงขยี� ข้ า
ด้วยพายุ และทวีบาดแผลของข้า
โดยไม่มีเหตุ
18 พระองค์จะไม่ทรงให้ข้าหาย
ใจได้ แต่เติมความขมขื�นให้ข้า
เตม็
19 ถ้าข้ากล่าวถึงกาํลัง ดูเถิด
พระองค์ทรงมีฤทธิ7  ถ้าเป็นเรื�อง
การพิพากษา ใครจะนัดเวลาให้
ข้าสู้ คดีได้
20 ถ้ าข้ าอ้ างว่ าตั วชอบธรรม
ปากของข้าจะกล่าวโทษข้า ถ้าข้า
อ้างว่าตัวดีรอบคอบ พระองค์จะ
พิสูจน์ว่าข้าดื� อดึง
21 ถึงแม้ข้าดีรอบคอบ ข้ากไ็ม่
เข้าใจตัวข้าเอง ข้าจะเกลียดชีวิต
ของข้า
22 กเ็หมือนกันหมด เพราะฉะ-

โยบ L

(K) โยบ L:CL (I) โยบ GP:L (M) อสย G:CL (N) อพย CE:GC-GG (P) โยบ HN:CP
(L) โยบ HP:HC-HG (CE) โยบ I:L (CC) โยบ GH:P (CG) โยบ GH:CH (CH) โยบ GM:CG
(CK) โยบ K:CL (CI) โยบ CE:CI (CM) สดด CP:M (CN) โยบ CM:CK (CP) โยบ N:CL
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นั�นข้าจึงว่า `พระองค์ทรงทาํลาย
ทั�งคนดีรอบคอบและคนชั�ว'
23 เมื� อภัยพิบัตินาํความตายมา
โดยฉับพลัน พระองค์ทรงเยาะ
เย้ยความลาํบากยากเย็นของผู้
ไร้ผิด
24 แผ่นดินโลกนี� ทรงมอบไว้ใน
มือของคนชั� ว พระองค์ทรงปิด
หน้าบรรดาผู้วินิจฉัยโลก ถ้าไม่
ใช่พระองค์ แล้วใครเล่า
25 `วันทั� งหลายของข้าพระองค์
เรว็กว่านักวิ�ง มันพ้นไป มันไม่
เห็นสิ�งดีอะไร
26 มันผ่านไปอย่างกับเรือเร็ว
ดังนกอินทรีโฉบลงบนเหยื�อ
27 ถ้าข้าพระองค์ว่า "ข้าจะลืม
คาํร้องทุกข์ของข้า ข้าจะทิ� งหน้า
เศร้าของข้าเสีย และเบิกบาน"
28 ข้าพระองค์ เกิดกลั วบรรดา
ความทุกข์ของข้าพระองค์เพราะ
ข้าพระองค์ทราบว่าพระองค์จะ
ไม่ถือว่าข้าพระองค์ไร้ผิด
29 ถ้าข้าพระองค์ชั� วช้า ข้าพระ
องค์ตรากตราํเปล่าๆทาํไม
30 ถ้าข้าพระองค์ชาํระตั วของ
ข้าพระองค์ด้วยนํ�าจากหิมะและ
ล้างมือของข้าพระองค์ด้วยนํ�า
ด่าง
31 พระองค์ ยั งจะทรง จุ่ มข้ า
พระองค์ลงไปในบ่อ แม้เสื� อผ้า
ของข้ าพระองค์จะรั งเกี ยจข้ า
พระองค์'

32 พระองค์มิใช่มนุษย์อย่างข้า
ที� ข้าจะตอบพระองค์ ซึ� งเราจะ
มาสู้ คดีด้วยกัน
33 ไม่มีคนกลางระหว่างเรา ผู้
ซึ�งจะวางมือบนเราทั�งสองได้
34 ขอให้ พระองค์ ทรงนาํ ไม้
เรียวไปจากข้าเสียที และขออย่า
ให้ความครั�นคร้ามจากพระองค์
กระทาํให้ข้ากลัวมาก
35 แล้วข้าจะพูดและไม่กลัวพระ
องค์ แต่ใจจริงของข้าไม่เป็น
อย่างนั�น"

โยบสิ3 นหวงัเพราะเหตุ
สภาพของตน

10
"จิตใจข้ าเบื� อชี วิตของ
ข้า ข้าจะร้องทุกข์อย่าง

ไม่ยับยั� ง ข้าจะพูดด้วยจิตใจ
ขมขื�นของข้า
2 ข้าจะทูลพระเจ้าว่า `ขออย่า
ทรงกล่าวโทษข้าพระองค์ ขอให้
ข้าพระองค์ทราบว่าไฉนพระองค์
ทรงโต้แย้งกับข้าพระองค์
3พระองค์ทรงเห็นชอบแล้วหรือ
ที� จะบีบบังคับ ที� จะหมิ� นพระ
หัตถกิจของพระองค์ และทรง
โปรดแผนการของคนชั�ว
4พระองค์ทรงมีพระเนตรอย่าง
ตาคนหรือ พระองค์ทรงเห็น
อย่างมนุษย์เห็นหรือ
5วันของพระองค์เหมือนวันของ
มนุษย์หรือ ปีของพระองค์
เหมือนวันคืนของคนเราหรือ

โยบ L, CE

(GH) โยบ C:CH-CL (GK) โยบ CG:M-CE (GI) โยบ N:M-N (GM) โยบ HL:GN-HE
(GN) โยบ N:CH (GP) โยบ GC:M (GL) โยบ L:GG (HE) สดด GM:M (HC) โยบ L:GE
(HG) โยบ HH:CG (HH) โยบ L:CL (HK) โยบ CH:CC (C) โยบ H:GE-GH (G) สดด M:C-K

 18_job.pub 
 page 13

 Wednesday, March 02, 2016 23:57 



หน้า 1093

6ที� พระองค์ทรงคอยจับความ
ชั�วช้าข้าพระองค์ และค้นหาบาป
ของข้าพระองค์
7 แม้พระองค์ ทรงทราบว่ าข้ า
พระองค์มิได้เป็นคนชั�ว และไม่
มี ใครช่วยให้ พ้นออกจากพระ
หัตถ์ของพระองค์ได้
8พระหัตถ์ของพระองค์ปั� นและ
ทรงสร้างข้าพระองค์ ถึงกระนั�น
พระองค์ ทรงหั นมาทาํลายข้ า
พระองค์
9ขอทรงระลึกว่ าพระองค์ทรง
ส ร้ าง ข้ าพระอง ค์ ดุ จดั งดิ น
เหนียว พระองค์จะทรงนาํข้า
พระองค์ให้กลับเป็นผงคลีดิน
อีกหรือ
10 พระองค์มิได้ทรงเทข้าพระ
องค์ออกอย่างนํ�านม และทาํข้า
พระองค์ให้แข็งเหมือนเนยแข็ง
หรือ
11 พระองค์ทรงห่มข้าพระองค์
ไว้ด้วยหนังและเนื� อ และทรง
สานข้าพระองค์ด้วยกระดูกและ
เส้นเอน็
12 พระองค์ ทรงประสาทชี วิต
และความเมตตาแก่ข้าพระองค์
และความดู แลรั กษาของพระ
อง ค์ ไ ด้ สงวนจิ ตวิ ญญาณข้ า
พระองค์ไว้
13 แต่สิ� งต่อไปนี� พระองค์ทรง
ซ่อนไว้ในพระทัยของพระองค์
ข้าพระองค์ทราบว่านี� เป็นพระ

ประสงค์ของพระองค์
14 ถ้าข้าพระองค์ทาํบาป พระ
องค์ ทรงหมายข้ าพระองค์ ไว้
และไม่ทรงปล่อยตัวข้าพระองค์
ให้ พ้ นโทษความชั� วช้ าของข้ า
พระองค์
15 ถ้าข้าพระองค์ชั� วร้าย วิบัติ
แก่ข้าพระองค์ ถ้าข้าพระองค์
ชอบธรรม ข้าพระองค์ยังผงก
ศีรษะของข้าพระองค์ ขึ� นไม่ได้
ข้าพระองค์ เต็มด้วยความอดสู
ฉะนั�นขอมองดูความทุกข์ใจของ
ข้าพระองค์
16 ภัยพิบัติ ต่างๆเพิ� มมากขึ� น
พระองค์จะทรงล่าข้าพระองค์
อย่างสิงโตดุร้าย และทรงทาํการ
มหัศจรรย์สู้ ข้าพระองค์อีก
17 พระองค์ทรงฟื� นพยานของ
พระองค์ ปรักปราํ ข้ าพระองค์
ใหม่ และทรงเพิ�มความร้อน
พระทัยของพระองค์ในข้าพระ
องค์ พระองค์ทรงนาํพลโยธา
หลายกองมาสู้ ข้าพระองค์
18 ไฉนพระองค์ทรงนาํข้าพระ
องค์ออกมาจากครรภ์ โอ ข้า
พระองค์อยากตายก่อนตาใดๆ
ได้เห็นข้าพระองค์
19 เหมื อนอย่ างกั บว่ าข้ าพระ
องค์มิได้เกิดมา ข้าพระองค์คง
ถู กนาํจากครรภ์ ไปถึ งหลุ มฝั ง
ศพแล้ว
20 วันคืนชีวิตของข้าพระองค์ไม่

โยบ CE

(N) โยบ GH:CE (P) สดด CCL:NH (L) โยบ N:N (CE) สดด CHL:CK-CM (CC) G คร I:G
(CG) ปฐก CL:CL (CH) โยบ GH:L (CK) โยบ CH:GM (CI) โยบ CE:N (CM) อสย HP:CH
(CN) โยบ CM:P (CP) โยบ H:CE-CC (CL) สดด IP:P (GE) โยบ N:M-N, CM
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น้อยหรือ ขอหยุดเถิด ขอให้
ข้าพระองค์อยู่ลาํพัง เพื� อข้า
พระองค์จะชื�นใจสักหน่อย
21 ก่อนที� ข้าพระองค์จะไปยังที�
ที�ข้าพระองค์ไม่กลับ ถึงแผ่นดิน
แห่งความมืดและเงามัจจุราช
22 แผ่นดินแห่งความมืดทึบดัง
ตัวความมืดทีเดียว เป็นแผ่นดิน
แห่งเงามัจจุราช ไม่มีระเบียบ ที�
ความสว่ างเป็ นเหมื อนความ
มืด'"

โศฟารว่์าโยบพูดมุสา
และเป็นคนหนา้ซื�อใจคด

11
แล้ วโศฟาร์ ชาวนาอา-
มาห์ตอบว่า

2 "ควรที� จะฟังมวลถ้อยคาํโดย
ไม่มีใครตอบหรือ และคนที�พูด
มากควรจะนับว่าชอบธรรมหรือ
3ควรที� คาํพูดมุสาของท่ านทาํ
ให้คนนิ�ง และเมื�อท่านเยาะเย้ย
ไม่ควรมีผู้ใดทาํให้ท่านอายหรือ
4เพราะท่านว่า `หลักคาํสอน
ของข้าบริสุทธิ7  และข้าก็สะอาด
ในสายพระเนตรพระเจ้า'
5แต่ โอ ใคร่จะให้พระเจ้าตรัส
และทรงเปิดริมพระโอษฐ์ของ
พระองค์ตรัสกับท่าน
6ใคร่จะให้พระองค์ทรงสาํแดง
เคล็ดลับของสติ ปัญญาให้ท่าน
เพราะความเข้าใจของพระองค์
อเนกอนันต์ จงทราบเถิดว่าพระ
เจ้าทรงเรียกร้องจากท่ านน้อย

กว่าความชั�วช้าของท่านพึงได้รับ
7ท่ านจะหยั� ง รู้ สภาพของพระ
เจ้าได้หรือ ท่านหยั�งรู้องค์ผู้ทรง
มหิทธิฤทธิ7 ได้หมดหรือ
8นั�นสูงเท่าฟ้าสวรรค์ ท่านจะทาํ
อะไรได้ ลึกกว่านรก ท่านจะ
ทราบอะไรได้
9 วัดดูก็ยาวกว่าโลก และกว้าง
กว่าทะเล
10 ถ้าพระองค์ทรงตัดออก และ
ทรงคุมขัง และทรงเรียกมาชุม
นุมกัน ใครจะขัดขวางพระองค์
ได้
11 เพราะพระองค์ทรงทราบคน
ไร้ค่า เมื� อพระองค์ทรงเห็น
ความชั�วร้าย พระองค์จะไม่ทรง
พิจารณาหรือ
12 แต่คนไร้ค่าอยากฉลาด ถึง
แม้ ว่ามนุษย์เกิดมาเหมือนลูก
ลาป่า
13 ถ้าท่านเตรียมใจของท่านไว้
และท่านเหยียดมือของท่านออก
ไปหาพระองค์
14 ถ้าความชั� วช้าอยู่ในมือของ
ท่าน ทิ� งเสียให้ไกล และอย่าให้
ความชั� วร้ายอาศัยอยู่ ในเต็นท์
ของท่าน
15 แล้วแน่ละ ท่านจะเงยหน้า
ขึ� นโดยปราศจากตาํหนิ ท่านจะ
มั�นคง และไม่ต้องกลัว
16 เพราะท่านจะลืมความทุกข์
ยากของท่าน ท่านจะจดจาํได้

โยบ CE, CC

(GC) โยบ N:P-CE (C) โยบ G:CC (G) โยบ CM:H (H) โยบ CH:K (K) โยบ M:CE
(I) โยบ GH:H-N (M) โยบ CI:P (N) โยบ I:L (P) โยบ GG:CG (L) โยบ GP:GK-GI
(CE) โยบ I:CP (CC) สดด LK:CC (CG) สดด MG:L-CE (CH) โยบ I:P (CK) โยบ K:N
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เหมือนนํ�าที�ได้ไหลผ่านพ้นไป
17 แล้วชีวิตของท่านจะสุกใสยิ�ง
กว่าเวลาเที� ยงวัน ท่านจะส่อง
แสงเหมือนเวลาเช้า
18 และท่านจะรู้สึกมั�นคงเพราะ
มีความหวัง เออ ท่านจะตรวจ
ตราดู และนอนพักอย่างปลอด
ภัย
19 ท่านจะนอนลง และไม่มีใคร
ทาํให้ท่านกลัว เออ คนเป็นอัน
มากจะมาวอนขอความช่ วย
เหลือจากท่าน
20 แต่ตาของคนชั� วร้ายจะมืดมัว
เขาจะหลีกเลี� ยงหลบหนี ไม่ได้
และความหวังของเขาจะเหมือน
ความตายนั�นเอง"

โยบตอบและว่ากล่าว
ความถ่อยทรามของเพื�อนๆ

12แล้วโยบตอบว่า
2 "ไม่ ต้องสงสั ยเลยที� ท่ านทั� ง
หลายเป็นเสี ยงของประชาชน
และสติ ปัญญาจะตายไปพร้อม
กับท่าน
3แต่ข้าก็มีความเข้าใจอย่างกับ
ท่าน ข้าไม่ด้อยกว่าท่าน เออ
เรื�องอย่างนี� ใครจะไม่ทราบ
4 ข้ าเป็นเหมื อนผู้ ที� ให้ เพื� อน
บ้านหัวเราะเยาะ ผู้ ร้องทูลพระ
เจ้าและพระองค์ทรงตอบ คนดี
รอบคอบอันชอบธรรมเป็นที� ให้
เขาหัวเราะเยาะ

5 ในความคิดของผู้ ที� อยู่ อย่าง
สบาย ผู้มีเท้าพร้อมที�จะพลาด
เหมือนตะเกียงที�ถูกสบประมาท
6เต็นท์ของโจรก็มั� งคั� ง และ
บุคคลที� ยั� วเย้าพระเจ้าก็มั� นคง
พระเจ้าทรงนาํของมากมายมาสู่
มือของเขา
7แต่ขอถามสัตว์เดียรัจฉานและ
มันจะสอนท่าน ถามนกในอา-
กาศดู และมันจะบอกท่าน
8หรือพูดกับแผ่นดินโลก และ
มันจะสอนท่าน และปลาทะเลจะ
ประกาศแก่ท่าน
9ในบรรดาสิ� งเหล่านี� มีสิ� งใดที�
ไม่ทราบว่าพระหัตถ์ของพระเย-
โฮวาห์ ทรงกระทาํ ให้ เป็ นไป
อย่างนั�น
10 จิตใจของสิ�งที�มีชีวิตทุกอย่าง
อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ ทั�ง
ลมหายใจของมนุษย์ทั�งปวง
11 หูทดลองถ้ อยคาํมิ ใช่ หรือ
และเพดานปากชิมรสอาหารมิ
ใช่หรือ
12 สติ ปัญญาอยู่ กั บคนมี อายุ
มาก และอายุยืนยาวทาํให้เกิด
ความเข้าใจ
13 สติ ปัญญาและฤทธานุภาพ
อยู่กับพระเจ้า พระองค์ทรงมีคาํ
แนะนาํและความเข้าใจ
14 ดูเถิด พระองค์ทรงพังทลาย
ลงและไม่มี ผู้ ใดสร้ างใหม่ ได้
พระองค์ ทรงกั กขั งมนุ ษย์คน

โยบ CC, CG

(CN) โยบ KG:CC-CN (CP) โยบ M:CC (CL) โยบ KG:P (GE) โยบ HC:CM (G) โยบ M:GK
(H) โยบ CH:G-I (K) โยบ CC:H (I) พบญ HG:HI (M) โยบ L:GK (N) โยบ GC:GL-HE
(L) โยบ CG:H (CE) กดว CM:GG (CC) โยบ HK:H (CG) โยบ P:P (CH) โยบ HG:M-L
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หนึ�งไว้และไม่มีผู้ใดเปิดได้
15 ดูเถิด พระองค์ทรงยึดนํ�าไว้
และมันกแ็ห้งไป ดังนั�นพระองค์
ทรงส่งมันออกไปและมันก็ท่วม
แผ่นดิน
16 พระกาํลังและพระสติปัญญา
อยู่กับพระองค์ ผู้ ถูกลวง
ทั�งผู้ลวงเป็นของพระองค์
17 พระองค์ทรงนาํที�ปรึกษาตัว
ล่อนจ้อนไป และพระองค์ทรง
กระทาํผู้พิพากษาให้เป็นคนโง่
18 พระองค์ทรงแก้พันธนาการ
ของกษัตริย์ และทรงผูกมัดเอว
ของกษัตริย์เหล่านั� นด้วยผ้าคาด
เอว
19 พระองค์ทรงนาํ เจ้ าชายตั ว
ล่อนจ้อนไป และทรงควํ�า ผู้มี
กาํลังเสีย
20 พระองค์ ทรงเอาคาํ พู ดไป
เสียจากผู้ที� เขาวางใจ และทรง
นาํการพินิจพิจารณาไปเสียจาก
พวกผู้มีอายุ
21 พระองค์ทรงเทความเหยียด
หยามบนเจ้านาย และทรงกระ-
ทาํให้ผู้ที�แขง็แรงอ่อนกาํลัง
22 พระองค์ ทรงเปิดสิ� งที� ลึ ก
ออกมาจากความมืด และทรงนาํ
เงามัจจุราชมาสู่ความสว่าง
23 พระองค์ทรงกระทาํประชา
ชาติให้ใหญ่โต และทรงทาํลาย
เสีย พระองค์ทรงขยายบรรดา
ประชาชาติ และทรงนาํเขาทั� ง

หลายให้แคบลงอีก
24 พระองค์ทรงนาํความเข้าใจ
ไปเสียจากหัวหน้าชาวโลก และ
ทรงกระทาํให้ เขาพเนจรไปใน
ถิ�นทุรกันดารซึ�งไม่มีหนทาง
25 เขาทั� งหลายคลาํอยู่ในความ
มืดปราศจากความสว่าง และ
พระองค์ทรงทาํให้เขาโซเซอย่าง
คนเมา"

โยบปกป้องความซื�อสตัย์
ของตนเอง

13
"ดูเถิด ตาของข้าได้เห็น
สิ�งทั�งหมดนี� แล้ว หูของ

ข้าได้ยินและเข้าใจเรื�องนี� แล้ว
2อะไรที�ท่านทั� งหลายรู้ ข้าก็รู้
ด้วย ข้าไม่ด้อยกว่าท่าน
3แต่ข้าใคร่จะทูลต่อองค์ผู้ทรง
มหิทธิฤทธิ7  และปรารถนาจะสู้
คดีของข้ากับพระเจ้า
4 ส่วนท่าน ท่านฉาบเสียด้วย
การมุสา ท่านทั�งปวงเป็นแพทย์
ที�ใช้ไม่ได้
5 โอ ท่านน่าจะนิ� งเสีย และ
ความนิ� งนั� นจะเป็นสติ ปัญญา
ของท่าน
6บัดนี� ขอฟังการหาเหตุผลของ
ข้า และขอฟังคาํวิงวอนแห่งริม
ฝีปากของข้า
7ท่านทั�งหลายจะพูดชั� วร้ายเพื�อ
พระเจ้าหรือ และพูดลวงเพื� อ
พระองค์หรือ
8 ท่ านทั� งหลายจะแสดงความ

โยบ CG, CH

(CI) โยบ CG:CE (CM) โยบ CG:CH (CN) G ซมอ CI:HC (CP) G พศด HH:CC-CK
(CL) ยชว CE:GK (GE) สภษ CE:GC (GC) อพย P:G (GG) โยบ CC:M (GH) อพย C:N
(GK) โยบ CG:GE (GI) โยบ I:CK (C) โยบ I:L-CM (G) โยบ CG:H (H) โยบ CH:GG
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ลาํ เอี ยงเข้ าข้ างพระองค์ หรื อ
ท่านจะว่าความฝ่ายพระเจ้าหรือ
9 เมื� อพระองค์ทรงค้นท่านพบ
จะดีแก่ท่านไหม หรือท่านจะ
เยาะเย้ยพระองค์ได้อย่างผู้หนึ� ง
ผู้ใดเยาะเย้ยมนุษย์หรือ
10 พระองค์จะทรงตาํหนิท่ าน
ทั�งหลายแน่ ถ้าท่านแสดงความ
ลาํเอียงอย่างลับๆ
11 ความโอ่อ่าตระการของพระ
องค์จะไม่กระทาํให้ท่ านคร้าม
กลัว และความครั�นคร้ามต่อ
พระองค์จะไม่ตกเหนือท่านหรือ
12 ความระลึกถึงทั� งหลายของ
ท่านเป็นเหมือนอย่างขี� เถ้า ร่าง
กายของท่านเป็นแต่กายดิน
13 ขอนิ� งเถอะ และข้าจะพูด
และอะไรจะเกิดแก่ข้า ก็ขอให้
เกิดเถิด
14 ทาํไมน่ะหรือ ข้าจะงับเนื� อ
ของข้าไว้ และเสี�ยงชีวิตของข้า
15 ถึงแม้พระองค์ทรงประหาร
ข้าเสีย ข้าก็จะยังวางใจในพระ
องค์ แต่ข้าจะยังยืนยันทางทั� ง
หลายของข้าจาํเพาะพระพักตร์
พระองค์
16 พระองค์ จะทรงเป็ นความ
รอดของข้าด้วย เพราะคนหน้า
ซื�อใจคดจะไม่ได้เข้ามาต่อเบื� อง
พระพักตร์พระองค์
17 ขอฟั งถ้ อยคาํ ของข้ าอย่ าง
ระมัดระวัง และให้คาํกล่าวของ

ข้าอยู่ในหูของท่าน
18 ดูเถิด ข้าเตรียมคดีของข้า
แล้ว ข้าทราบว่า จะปรากฏว่าข้า
บริสุทธิ7
19 ใครนะจะสู้ คดีกับข้า เพราะ
บัดนี�  ถ้าข้านิ�งเสีย ข้ากจ็ะตาย
20 `ขอทรงประสาทสองสิ� งแก่
ข้าพระองค์ และข้าพระองค์จะ
ไม่ ซ่อนตัวจากพระพักตร์พระ
องค์
21 ขอทรงหดพระหัตถ์ ให้ไกล
จากข้าพระองค์ และขออย่าให้
ความครั� นคร้ามพระองค์ทาํให้
ข้าพระองค์คร้ามกลัว
22 ขอพระองค์ ทรงเ รี ยกเถิ ด
แล้วข้าพระองค์จะทูลตอบ หรือ
ขอให้ข้าพระองค์ทูล และขอ
พระองค์ทรงตอบแก่ข้าพระองค์
23 บรรดาความชั� วช้าและความ
บาปผิดของข้าพระองค์มีเท่าใด
ขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์ทราบ
ถึ งการละเมิ ดและบาปของข้ า
พระองค์
24 ทาํไมพระองค์ทรงเมินพระ
พักตร์เสีย และทรงนับว่าข้า
พระองค์เป็นศัตรูของพระองค์
25 พระองค์จะทรงให้ใบไม้ที�ถูก
ลมพัดหักเสียหรือ และจะทรง
ไล่ติดตามฟางแห้งหรือ
26 เพราะพระองค์ทรงจารึกสิ� ง
ขมขื�นต่อสู้ ข้าพระองค์ และทรง
กระทาํ ให้ ข้ าพระองค์ รั บโทษ

โยบ CH

(L) โยบ HK:HM (CE) โยบ KG:N (CC) สดด CCL:CGE (CG) โยบ CP:CN (CH) โยบ CH:I
(CK) โยบ CP:K (CI) โยบ CH:CP (CM) อพย CI:G (CN) โยบ CH:M (CP) โยบ CM:GC
(CL) โยบ CL:I (GE) โยบ L:HK-HI (GC) โยบ CE:GE (GG) โยบ L:HG (GH) โยบ GG:I
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ความชั� วช้าที� ข้าพระองค์กระทาํ
เมื�อยังรุ่นๆอยู่
27 พระองค์ทรงเอาเท้าของข้า
พระองค์ใส่ขื�อไว้ และทรงเฝ้าดู
ทางทั� งสิ� นของข้าพระองค์ พระ
องค์ทรงจารึกเครื�องหมายไว้บน
ฝ่าเท้าของข้าพระองค์
28 มนุษย์ก็ทรุดโทรมไปเหมือน
ของเน่า เหมือนเครื�องแต่งกาย
ที�ตัวมอดกิน'"

โยบตอบ
สหายของตน

14
"`มนุ ษย์ที� เกิ ดมาโดย
ผู้ หญิงก็อยู่ แต่น้อยวัน

และเตม็ไปด้วยความยุ่งยากใจ
2 เขาออกมาเหมื อนดอกไม้
แล้วก็ถูกตัดให้ล้มลง เขาลี� ไป
อย่างเงา และไม่อยู่ต่อไปอีก
3และพระองค์ทรงลืมพระเนตร
มองคนอย่างนี� หรือ และทรงนาํ
ข้าพระองค์มาในการพิพากษา
ของพระองค์หรือ
4 ใครจะเอาสิ� งสะอาดออกมา
จากสิ�งไม่สะอาดได้ ไม่มีใครสัก
คน
5 วันเวลาของเขาถูกกาํหนดไว้
เสียแล้ว และจาํนวนเดือนของ
เขาก็อยู่กับพระองค์ พระองค์
ทรงกาํหนดขอบเขตของเขาไม่
ให้เขาผ่านไปได้
6ฉะนั� น ขอทรงหันพระพักตร์
ไปจากเขา และทรงเลิกเถิด

พระเจ้าข้า เพื� อให้เขาชื� นบาน
ด้วยวันของเขาอย่างลูกจ้าง
7 เพราะสาํหรับต้นไม้ก็มีความ
หวัง ถ้ามันถูกตัดลง มันก็จะ
แตกหน่ออีก และหน่ออ่อนของ
มันจะไม่หยุดยั�ง
8ถึงรากของมันจะแก่อยู่ในดิน
และตอของมันจะตายอยู่ ในผง
คลีดิน
9แต่พอได้กลิ�นไอของนํ�า มัน
จะงอกและแตกกิ� งออกเหมือน
ต้นไม้อ่อน
10 แต่มนุษย์ตาย และล้มพัง-
พาบ เออ มนุษย์สิ� นลมหายใจ
และเขาอยู่ที�ไหนเล่า
11 นํ�าขาดจากทะเลไป และแม่
นํ�ากเ็หือดและแห้งไปฉันใด
12 ฉันนั� นแหละ มนุษย์ก็นอน
ลงและไม่ลุกขึ� นอีก จนท้องฟ้า
ไม่มีอีก เขาก็ไม่ตื� นขึ� น และ
ปลุกเขากไ็ม่ได้
13 โอ หากพระองค์ทรงซ่อน
ข้าพระองค์ไว้ในแดนคนตายก็
จะดี ใคร่จะให้พระองค์ทรงปก
ปิดข้าพระองค์ไว้จนพระพิโรธ
พระองค์พ้นไป ใคร่จะให้พระ
องค์ทรงกาํหนดเวลาให้ ข้าพระ
องค์ และทรงระลึกถึงข้าพระ
องค์
14 ถ้ามนุษย์ตายแล้ว เขาจะมี
ชีวิตอีกหรือ ข้าพระองค์จะคอย
อยู่ ตลอดวันประจาํการของข้า

โยบ CH, CK

(GN) โยบ HH:CC (GP) โยบ HE:CN (C) โยบ CI:CK (G) สดด LE:I (H) โยบ N:CN-CP
(K) โยบ CI:CK (I) โยบ CK:CK (M) โยบ N:CM (N) โยบ CK:CK (P) อสย GM:CL
(L) อสค CN:H (CE) โยบ H:CC (CC) โยบ M:CI (CG) โยบ CE:GC (CH) โยบ H:CN-CL
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พระองค์ จนกว่าการปลดปล่อย
ของข้าพระองค์จะมาถึง
15 พระองค์จะทรงเรียก และ
ข้าพระองค์จะทูลตอบพระองค์
พระองค์ จะทรงอาลั ยอาวรณ์
พระหัตถกิจของพระองค์
16 แต่พระองค์ทรงนับก้าวของ
ข้าพระองค์ พระองค์มิได้ทรง
จ้องจับผิดข้าพระองค์หรือ
17 การละเมิดของข้าพระองค์
นั� นทรงใส่ ไว้ในถุ งที� ผนึ กตรา
และพระองค์ทรงมัดความชั� วช้า
ของข้าพระองค์ไว้
18 แต่ภูเขาก็ทลายลงและผุพัง
ไป และก้อนหินกถู็กย้ายไปจาก
ที�ของมัน
19 นํ�าเซาะหินไปเสีย พระองค์
ทรงพัดพาสิ� งต่ างๆที� งอกขึ� น
จากผงคลีดินแห่งแผ่นดินโลก
ไป พระองค์ทรงทาํลายความ
หวังของมนุษย์เช่นกัน
20 พระองค์ทรงชนะเขาเสมอ
และเขาก็ล่วงลับไป พระองค์
ทรงเปลี� ยนสี หน้ าของเขาและ
ทรงส่งเขาไปเสีย
21 บรรดาบุตรชายของเขาได้รับ
เกียรติและเขากไ็ม่ทราบ เขาทั�ง
หลายตกตํ�าลง แต่เขาหาหยั� งรู้
ไม่
22 เขารู้ สึ กเพียงความเจ็บใน
ร่างกายของตน และจิตใจเขา
ครํ�าครวญ'"

เอลีฟัสว่า
เขามีความรู้มากกว่าโยบ

15
แล้ วเอลี ฟั สชาวเทมาน
ตอบว่า

2"ควรที�คนมีปัญญาจะตอบด้วย
ความรู้ลมๆแล้งๆหรือ และ
บรรจุลมตะวันออกให้เตม็ท้อง
3ควรที� เขาจะโต้แย้งกันในการ
พูดอันไร้ประโยชน์ หรือด้วย
ถ้อยคาํซึ�งไม่ได้ผลหรือ
4แต่ท่านกาํลังขจัดความยาํเกรง
เสีย และขัดขวางการอธิษฐาน
ต่อพระพักตร์พระเจ้า
5เพราะปากของท่านกล่าวความ
ชั� วช้าของท่าน และท่านเลือก
เอาลิ� นของคนฉลาดแกมโกง
6 ปากของท่ านกล่ าวโทษท่ าน
เอง ไม่ใช่ข้าพเจ้า และริมฝีปาก
ของท่านปรักปราํท่านเอง
7ท่านเป็นมนุษย์คนแรกที� เกิด
มาหรือ หรือท่านคลอดมาก่อน
เนินเขาหรือ
8 ท่ านได้ ฟั งความลึ กลั บของ
พระเจ้าหรือ และท่านจาํกัดสติ
ปัญญาไว้เฉพาะตัวท่านหรือ
9ท่ านทราบอะไรที� พวกเราไม่
ทราบบ้าง ท่านเข้าใจอะไรที�ไม่
กระจ่างแก่เราเล่า
10 ในพวกเรามี คนผมหงอก
และคนสูงอายุ แก่ยิ� งกว่าบิดา
ของท่าน
11 ท่านเห็นคาํเล้าโลมของพระ

โยบ CK, CI

(CI) โยบ CH:GG (CM) โยบ CE:M (CN) โยบ GC:CL (CP) สดด CEG:GI (CL) ปฐก M:CN
(GE) ปญจ P:P (GC) C ซมอ K:GE (GG) โยบ CL:GE (C) โยบ G:CC (G) โยบ CC:G-H
(H) โยบ CH:K-I (K) โยบ K:I-M (I) โยบ L:GG-GK (M) โยบ L:GE (N) โยบ CI:CE

 18_job.pub 
 page 20

 Wednesday, March 02, 2016 23:57 



หน้า 1100

เจ้าเป็นของเล็กน้อยไปหรือ มี
เรื� องลึกลับอะไรบ้างอยู่กับท่าน
หรือ
12 เหตุไฉนท่านจึงปล่อยตัวไป
ตามใจ ท่านกระพริบตาเพราะ
เหตุอะไรเล่า
13 คือที� ท่านหันจิตใจของท่าน
ต่อสู้ พระเจ้า และให้ถ้อยคาํ
อย่างนี� ออกจากปากของท่าน
14 มนุษย์เป็นอะไรเล่า เขาจึงจะ
สะอาดได้ หรือเขาผู้เกิดมาโดย
ผู้หญิงเป็นอะไร เขาจึงชอบ
ธรรมได้
15 ดูเถิด พระเจ้ามิได้ทรงวาง
ใจในวิสุทธิชนของพระองค์ ใช่
แล้ว ในสายพระเนตรพระองค์
ฟ้าสวรรค์กไ็ม่สะอาด
16 แล้วมนุษย์ผู้ดื� มความชั� วช้า
เหมือนดื� มนํ�า ก็น่าสะอิดสะ-
เอียนและโสโครกยิ� งกว่านั� นสัก
เท่าใด
17 ฟังข้าซิ ข้าจะแสดงแก่ท่าน
สิ�งใดที�ข้าได้เห็น ข้าจะกล่าว
18 สิ� งที� คนมีปัญญาได้บอกกัน
มาตั� งแต่บรรพบุรุษของเขา และ
มิได้ปิดบังไว้
19 ผู้ที� ได้ รับพระราชทานแผ่น
ดินแต่พวกเดียว และไม่มีคน
ต่างด้าวผ่านไปท่ามกลางเขาทั� ง
หลาย
20 คนชั� วทนทุกข์ทรมานตลอด
อายุของเขา ตลอดปีทั� งปวงได้

ซ่อนไว้จากผู้บีบบังคับ
21 เสียงที� น่าคร้ามกลัวอยู่ในหู
ของเขา ผู้ทาํลายจะมาเหนือเขา
ในยามมั�งคั�ง
22 เขาไม่เชื� อว่าเขาจะกลับออก
มาจากความมืด เขาจะต้องตาย
ด้วยดาบ
23 เขาพเนจรไปเพื� อหาอาหาร
กล่าวว่า `อยู่ที� ไหนนะ' เขา
ทราบอยู่ ว่าวันแห่งความมืดอยู่
แค่เอื� อมมือ
24 ความทุกข์ใจและความแสน
ระทมจะทาํให้เขาคร้ามกลัว มัน
จะชนะเขา เหมือนอย่างกษัตริย์
เตรียมพร้อมแล้วสาํหรับการศึก
25 เพราะเขาได้เหยียดมือของ
เขาออกสู้ พระเจ้า และเพิ�มกาํ-
ลังเพื� อต่อสู้ องค์ผู้ทรงมหิทธิ-
ฤทธิ7
26 เขาวิ� งเข้ าใส่พระองค์อย่าง
ดื� อดึงพร้อมกับดั� งปุ่มหนา
27 เพราะว่าเขาได้คลุมหน้าของ
เขาด้วยความอ้ วนของเขาแล้ว
และรวบรวมไขมันมาไว้ที�บั�นเอว
ของเขา
28 และได้อาศัยอยู่ในหัวเมืองที�
รกร้าง ในเรือนซึ� งไม่มี ผู้อาศัย
ซึ� งพร้อมที�จะกลายเป็นกองซาก
ปรักหักพัง
29 เขาจะไม่มั� งมี และทรัพย์
สมบัติของเขาจะไม่ทนทาน และ
ข้าวของของเขาจะไม่เพิ�มพูนใน

โยบ CI

(CG) ปญจ CC:L (CH) โยบ CI:GI-GN (CK) โยบ L:G (CI) โยบ K:CP (CM) โยบ K:CL
(CN) โยบ I:GN (CP) โยบ CI:CE (CL) ปฐก CE:GI (GE) รม P:GG (GC) โยบ CP:CC
(GG) โยบ M:CC (GH) โยบ HE:H (GK) โยบ M:G (GI) ลนต GM:GH (GM) G พศด GP:GG
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แผ่นดิน
30 เขาจะหนีจากความมืดไม่พ้น
เปลวเพลิงจะทาํให้หน่อของเขา
แห้งไป และโดยลมพระโอษฐ์
เขาจะต้องจากไปเสีย
31 อย่ าให้ เขาวางใจในความ
อนิจจังลวงตัวเขาเอง เพราะ
ความอนิจจังจะเป็นสิ� งตอบแทน
เขา
32 จะชาํระให้เขาเต็มก่อนเวลา
ของเขา และกิ� งก้านของเขาจะ
ไม่เขียว
33 เขาจะเป็นประดุจเถาองุ่ นที�
เขย่าลูกองุ่ นดิบของมัน และ
เป็นดังต้นมะกอกเทศที�สลัดทิ� ง
ดอกบานของมัน
34 เพราะว่า ที� ชุมนุมของพวก
หน้ าซื� อใจคดนั� นจะรกร้ างไป
และไฟจะเผาผลาญเต็นท์แห่ ง
สินบนเสีย
35 เขาทั� งหลายตั� งครรภ์ความ
ชั� ว และคลอดความร้ายออกมา
และท้องของเขาทั� งหลายตระ-
เตรียมการล่อลวง"

โยบบ่นเรื�อง
พระราชกิจ
ของพระเจ้า

16แล้วโยบตอบว่า
2"ข้าเคยได้ยินเรื� องอย่างนี� มา
มากแล้ว ท่านทุกคนเป็นผู้ เล้า
โลมที�กวนใจ

3คาํลมๆแล้งๆจะจบสิ� นเมื� อไร
หนอ ท่านเป็นอะไรไป ท่านจึง
ตอบอย่างนี�
4 ข้าก็พูดอย่างท่านทั� งหลายได้
เหมือนกัน ถ้าชีวิตท่านมาแทน
ที� ชีวิตของข้า ข้าก็สามารถสรร
หาถ้อยคาํมากมายก่ ายกองมา
ต่อสู้ ท่านทั� งหลายได้ และสั� น
ศีรษะของข้าใส่ท่าน
5 ข้ าจะหนุนกาํลั งของท่ านทั� ง
หลายด้วยปากของข้าก็ได้ และ
การเคลื� อนไหวแห่ งริ มฝี ปาก
ของข้ าจะระงั บความเจ็บปวด
ของท่านกไ็ด้ด้วย
6ถ้าข้าพูด ความเจบ็ปวดของข้า
ก็ไม่ระงับ และถ้าข้านิ� งไว้ จะ
บรรเทาไปสักเท่าใด
7แต่นี�แหละ เดี[ยวนี� พระเจ้าทรง
ให้ข้าอ่อนเปลี� ย พระองค์ทรง
กระทาํให้พรรคพวกทั� งสิ� นของ
ข้าเลิกร้างไป
8และพระองค์ได้ให้ ข้าเต็มไป
ด้ วยรอยย่ นซึ� งสภาพนี� เ ป็ น
พยานปรักปราํข้า และความผ่าย
ผอมของข้ าลุ กขึ� นปรักปราํ ข้ า
มันเป็นพยานใส่หน้าข้า
9 พระองค์ทรงฉีกข้ าด้ วยพระ
พิโรธของพระองค์ และทรง
เกลียดชังข้า พระองค์ทรงขบ
เขี� ยวเคี� ยวฟันใส่ข้า ปรปักษ์ของ
ข้าถลึงตาสู้ ข้า
10 มีคนอ้าปากใส่ข้า เขาตบ

โยบ CI, CM

(HE) โยบ CI:GG (HC) โยบ CG:CM (HG) โยบ GG:CM (HH) อสย HH:L (HK) โยบ P:CH
(HI) สดด N:CK (G) โยบ M:M (H) โยบ M:GM (K) โยบ M:G-I (I) โยบ K:H-K
(M) โยบ CE:C (N) โยบ H:CN (P) โยบ CE:CN (L) โยบ CE:CM-CN (CE) สดด GG:CH
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แก้มประจานข้า เขาสุมหัวกัน
ปรักปราํข้า
11 พระเจ้าทรงมอบข้าให้แก่คน
อธรรม และทรงเหวี� ยงข้าไว้ใน
มือของคนชั�วร้าย
12 ข้าอยู่สบาย และพระองค์
ทรงหักข้าสะบั�น เออ พระองค์
ทรงฉวยคอข้า และฟาดข้าลง
เป็นชิ� นๆ พระองค์ทรงตั� งข้าให้
เป็นเป้าของพระองค์
13 นักธนูของพระองค์ ล้อมข้า
พระองค์ทรงทะลวงเปิดไตของ
ข้าและไม่เพลามือเลย พระองค์
ทรงเทนํ�าดีของข้าลงบนดิน
14 พระองค์ทรงพังเข้าไปเป็น
ช่องๆ พระองค์ทรงวิ�งเข้าใส่ข้า
อย่างมนุษย์ยักษ์
15 ข้าเย็บผ้ากระสอบติดหนั ง
ของข้า และทาํให้เขาสัตว์ของข้า
สกปรกด้วยผงคลีดิน
16 หน้าของข้าแดงด้วยการรํ�า
ไห้ เงามัจจุราชอยู่ที�หนังตาของ
ข้า
17 แม้ว่าในมือของข้าไม่มีความ
อยุติธรรมเลย และคาํอธิษฐาน
ของข้ากบ็ริสุทธิ7
18 โอ แผ่นดินโลกเอ๋ย อย่าปิด
บังโลหิตของข้านะ อย่าให้เสียง
ร้องของข้ามีที�หยุดพัก
19 ดูเถิด เดี[ยวนี� เองพยานของ
ข้ากอ็ยู่บนสวรรค์ และพระองค์
ผู้รับรองข้ากอ็ยู่ในที�สูง

20 เพื�อนของข้าดูหมิ�นข้า แต่ตา
ของข้าเทนํ�าตาออกถวายพระเจ้า
21 โอ ขอให้ผู้หนึ� งผู้ ใดอ้อน
วอนเพื�อมนุษย์ต่อพระเจ้า อย่าง
ที�มนุษย์อ้อนวอนเพื�อเพื�อนบ้าน
ของเขา
22 เพราะว่าต่อไปอีกไม่กี� ปี ข้า
จะไปตามทางที�ข้าจะไม่กลับ"

โยบออ้นวอน
ต่อพระเจ้า

17
"ลมหายใจของ ข้ าไ ด้
แตกดับ วันเวลาของข้า

ก็จบลง หลุมฝังศพพร้อมสาํ-
หรับข้าแล้ว
2แน่ละ คนมักเยาะเย้ยก็อยู่
รอบข้านี� เอง และตาของข้าก็
จ้องอยู่ที�การยั�วเย้าของเขา
3 `โปรดทรงวางประกันไว้สาํ-
หรั บข้ าพระองค์ กั บพระองค์
ใครอยู่ที�นั� นที� จะให้ประกันสาํ-
หรับข้าพระองค์ได้
4 เพราะพระองค์ทรงปิดใจของ
เขาทั� งหลายไว้จากความเข้าใจ
ฉะนั� นพระองค์จะไม่ทรงยกย่อง
เขา'
5 ผู้ ที� กล่ าวคาํประจบประแจง
แก่เพื�อนของเขา นัยน์ตาของลูก
หลานของเขาจะมัวมืดไป
6พระองค์ทรงกระทาํให้ข้าเป็น
ที� ครหาของชนชาติ ทั� งหลาย
แต่ ก่อนนั� นข้าเป็นเหมือนราํ-
มะนา

โยบ CM, CN

(CC) C ซมอ GK:CP (CG) โยบ C:G (CH) โยบ M:K (CK) พคค H:H (CI) C พกษ GC:GN
(CM) สดด M:M-N (CN) โยบ CC:CK (CP) ยรม GG:GL (CL) C ซมอ CG:I (GE) โยบ CM:K
(GC) โยบ L:HK-HI (GG) โยบ CK:I (C) โยบ CL:CN (G) โยบ CG:K (H) โยบ L:HH
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7นัยน์ตาของข้าได้มืดมัวไปด้วย
ความโศกสลด และอวัยวะทั�งสิ� น
ของข้ากเ็หมือนกับเงา
8 คนเที� ยงธรรมก็จะตกตะลึ ง
ด้วยเรื� องนี�  และคนไร้ผิดก็จะ
เร้ าตั วขึ� นปรักปราํคนหน้าซื� อ
ใจคด
9คนชอบธรรมยังจะยึดมั� นอยู่
กับทางของเขา และผู้ที�มีมือสะ-
อาดกจ็ะแขง็แรงยิ�งๆขึ� น
10 แต่พวกท่าน ท่านทุกคนมา
อีกซี ข้าจะไม่พบคนที�มีปัญญา
สักคนในพวกท่าน
11 วันของข้ากผ่็านพ้นไป แผน
งานของข้าก็แตกหัก คือความ
คิดในใจของข้านั�น
12 เขาเหล่านั� นทาํกลางคืนให้
เป็นกลางวัน ความสว่างนั�นกส็ั�น
เพราะเหตุความมืด
13 ถ้าข้ารอคอย แดนคนตายจะ
เป็นบ้านของข้า ข้าได้กางที�นอน
ออกในความมืด
14 ข้าได้พูดกับความเปื� อยเน่า
ว่า `เจ้าเป็นพ่อของข้า' และพูด
กับหนอนว่า `เจ้าเป็นแม่ของข้า
และเป็นพี�สาวของข้า'
15 แล้วบัดนี� ความหวั งของข้า
อยู่ที�ไหนเล่า ส่วนความหวังของ
ข้านั�นใครจะเห็นได้
16 ความหวังนั� นจะลงไปที� ดาล
ประตูแดนคนตาย เราจะลงไป
ด้วยกันในผงคลีดิน"

บิลดดักล่าวถึง
ความทุกขข์องคนชั �ว

18
แล้ วบิ ลดั ดคนชู อาห์
ตอบว่า

2"ท่านจะค้นหาถ้อยคาํนานเท่า
ใด จงใคร่ครวญแล้วภายหลัง
พวกเราจะพูด
3ทาํไมเราจึงถูกนับให้เป็นสัตว์
และถื อว่ าเลวทรามในสายตา
ของท่าน
4 ท่ านผู้ ฉี กตั วของท่ านด้ วย
ความโกรธของท่าน จะให้แผ่น
ดินโลกถูกทอดทิ� งเพราะเห็นแก่
ท่านหรือ หรือจะให้ก้อนหินโยก
ย้ายจากที�ของมัน
5 เออ ความสว่างแห่งคนชั� วจะ
ถูกดับเสีย และเปลวไฟของเขา
จะไม่ส่องแสงอีก
6ความสว่างในเต็นท์ของเขาจะ
มืด และตะเกียงของเขาจะดับ
พร้อมกับเขา
7ก้าวอันแขง็แรงของเขาก็จะสั� น
เข้า และความคิดอ่านของเขา
เองกจ็ะควํ�าเขาลง
8 เพราะเขาถูกเหวี� ยงเข้าไปใน
ข่ายด้วยเท้าของเขาเอง และเขา
เดินอยู่บนหลุมพราง
9กับอันหนึ� งจะฉวยส้นเท้าของ
เขาไว้ ผู้ปล้นจะมีชัยต่อเขา
10 มีบ่วงซ่อนอยู่ในดินไว้ดักเขา
มีกับอยู่ในทางไว้ดักเขา
11 สิ� งน่าหวาดเสียวจะทาํให้เขา

โยบ CN, CP

(P) สดด NH:CG (L) สดด PK:N (CE) โยบ M:GL (CC) โยบ N:M (CG) โยบ N:H-K
(CH) โยบ CK:CK (CK) โยบ GC:HG-HH (CI) โยบ K:M (CM) โยบ CP:CH (C) โยบ G:CC
(G) โยบ P:G (H) โยบ CG:N-P (K) โยบ I:G (I) โยบ GE:I (M) โยบ GC:CN; สดด CP:GP
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ตกใจอยู่รอบด้าน และไล่ติดส้น
เท้าของเขาอยู่
12 กาํลั งของเขาก็จะกร่อนไป
เพราะความหิว และภัยพิบัติก็
จะคอยพร้อมอยู่ที�ข้างเขา
13 มั นจะกิ นความแข็ งแกร่ ง
แห่งผิวหนังของเขาเสีย แม้แต่
บุตรหั วปีแห่งความตายจะกิน
ความแขง็แกร่งของเขาเสีย
14 ความไว้วางใจของเขาจะถูก
ถอนออกจากเต็นท์ของเขา จะ
ถูกนาํมายั งกษัตริ ย์แห่งความ
น่าหวาดเสียว
15 สิ�งที�ไม่ใช่ของเขาจะอาศัยอยู่
ในเต็นท์ของเขา จะมีกาํมะถัน
เกลื� อนกลาดอยู่ เหนือที�อยู่ของ
เขา
16 รากของเขาจะแห้งไปข้างใต้
นั� น และกิ� งของเขาที�อยู่ข้างบน
จะถูกตัดทิ� ง
17 การระลึกถึงเขาจะพินาศไป
จากโลก และเขาจะไม่มีชื�ออยู่ใน
ถนน
18 เขาจะถูกผลักไสจากความ
สว่างเข้าสู่ ความมืด และจะถูก
ไล่ออกไปจากแผ่นดินโลก
19 เขาจะไม่ มี ลู กหรื อหลาน
ท่ามกลางประชาชนของเขา และ
จะไม่มีใครเหลืออยู่ ในที� ซึ� งเขา
เคยอาศัยอยู่
20 ผู้ ที� มาภายหลั งเขาก็จะตก
ตะลึงด้วยวันของเขา เหมือนกับ

ผู้ที�มาก่อนกห็วาดกลัวด้วย
21 แน่ละ ที� อยู่ของคนชั� วเป็น
อย่างนี� แหละ และที�อยู่ของคน
ซึ� งไม่ รู้ จักพระเจ้าก็เป็นอย่างนี�
แหละ"

โยบมั �นคงใน
ความเชื�อของท่าน

19แล้วโยบตอบว่า
2"ท่านทั� งหลายจะทรมานจิตใจ
ช้านานสักเท่าใด ทั� งทุบข้าเป็น
ชิ� นๆด้วยถ้อยคาํ
3ท่านทั� งหลายพูดสบประมาท
ข้าสิบหนแล้ว และที�ทาํตัวเป็น
คนแปลกหน้าต่อข้านั�นท่านก็ไม่
อายเลย
4ถ้าแม้ว่า ข้าหลงทาํผิดจริง
ความผิดของข้ากอ็ยู่กับข้า
5ถ้าท่านทั�งหลายจะผยองเพราะ
ข้าจริง และใช้ความตํ�าต้อยของ
ข้าปรักปราํข้า
6จงทราบเถิดว่าพระเจ้าทรงควํ�า
ข้าลงแล้ว และได้ทรงเอาตาข่าย
ของพระองค์ล้อมข้าไว้
7ดูเถิด ข้าร้องออกมาเพราะ
เหตุความทารุณ แต่ไม่มีใครฟัง
ข้าร้องให้ช่วย แต่ไม่มีความ
ยุติธรรมที�ไหน
8พระองค์ทรงก่อกาํแพงกั�นทาง
ข้าไว้ ข้าจึงข้ามไปไม่ได้ และ
พระองค์ทรงให้ทางของข้ามืดไป
9พระองค์ทรงปลดสง่าราศีของ

โยบ CP, CL

(CG) โยบ CI:GH (CH) โยบ CN:CM (CK) โยบ P:CK (CI) โยบ CP:CG (CM) โยบ GL:CL
(CN) โยบ CH:CG (CP) โยบ H:GE (CL) โยบ C:CL (GE) พบญ GL:GH (GC) โยบ CP:CK
(G) โยบ P:G (H) ปฐก HC:N (K) โยบ CC:H (I) สดด HI:GM (M) โยบ N:GE; CM:CC
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ข้าไปจากข้าเสีย และทรงถอด
มงกุฎจากศีรษะของข้า
10 พระองค์ทรงพังข้าลงเสียทุก
ด้านและข้าก็สิ� นไป พระองค์
ทรงทึ� งความหวั งของข้ าขึ� น
เหมือนถอนต้นไม้
11 พระพิโรธของพระองค์พลุ่ ง
ขึ� นใส่ข้า และทรงนับข้าว่าเป็น
ปรปักษ์ของพระองค์
12 กองทหารของพระองค์ เข้า
มาพร้อมกัน เขาทั�งหลายก่อเชิง
เทินต่อสู้ ข้า และตั� งค่ายล้อม
เตน็ท์ของข้า
13 พระองค์ทรงให้พี�น้องของข้า
ห่างไกลจากข้า ผู้ที� คุ้นเคยของ
ข้ากหั็นไปจากข้าเสีย
14 ญาติของข้าละข้าเสีย และ
เพื� อนสนิทของข้าได้ลืมข้าเสีย
แล้ว
15 คนทั� งหลายที� อาศัยอยู่ ใน
บ้ านของข้ าและสาวใช้ ของข้ า
นับข้าเป็นคนต่างด้าว ข้ากลาย
เป็นคนต่างด้าวในสายตาของเขา
16 ข้าเรียกคนใช้ของข้า แต่เขา
ไม่ตอบข้า ข้าต้องวิงวอนเขา
ด้วยปากของข้า
17 ลมหายใจข้าเป็นที�ขยะแขยง
แก่ภรรยาของข้า ถึงแม้ข้าได้
อ้อนวอนเพื� อลูกๆที� บังเกิดแก่
ข้าเอง
18 แม้เด็กๆดูหมิ�นข้า เมื� อข้า
ลุกขึ� นเขากว่็าข้า

19 สหายสนิททั� งสิ� นของข้ารัง-
เกียจข้า และคนเหล่านั�นที�ข้ารัก
เขาหันหลังให้ข้า
20 กระดูกของข้าเกาะติดหนัง
และติดเนื� อของข้า และข้ารอด
ได้อย่างหวุดหวิด
21 โอ ข้าแต่ท่าน สหายของข้า
สงสารข้าเถิด สงสารข้าเถิด
เพราะพระหัตถ์ของพระเจ้าได้
แตะต้องข้า
22 ทาํไมท่านทั� งหลายจึงข่มเหง
ข้าอย่างกับเป็นพระเจ้า ทาํไม
ท่านไม่พอใจกับเนื� อของข้า
23 โอ ข้าอยากให้ถ้อยคาํของข้า
ได้ถูกบันทึกไว้ โอ ข้าอยากให้
จารึกไว้ในหนังสือ
24 ข้ าอยากให้ สลั กไว้ ในศิลา
เป็นนิตย์ ด้วยปากกาเหลก็และ
ตะกั�ว
25 แต่ส่วนข้า ข้าทราบว่า พระ
ผู้ไถ่ของข้าทรงพระชนม์อยู่ และ
ในที� สุดพระองค์จะทรงประทับ
ยืนบนแผ่นดินโลก
26 และหลังจากตัวหนอนแห่ง
ผิวหนังทาํลายร่างกายนี� แล้ว ใน
เนื� อหนังของข้า ข้าจะเห็นพระ
เจ้า
27 ผู้ซึ� งข้าจะได้เห็นเอง และ
นัยน์ตาของข้าจะได้เห็น ไม่ใช่
คนอื� น แม้ว่าจิตใจในตัวข้าก็
ถูกเผาผลาญ
28 แต่ท่านทั�งหลายควรว่า `ทาํ-

โยบ CL

(CE) โยบ C:CH (CC) พบญ HG:GG (CG) โยบ CM:CC (CH) สดด HC:CC
(CI) โยบ CL:CM (CM) โยบ C:CI (CN) โยบ G:L (CP) โยบ HE:C (CL) สดด KC:L
(GE) โยบ HE:HE (GC) โยบ M:CK (GG) โยบ CE:CM (GH) โยบ HC:HI (GK) อพย GP:CC
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ไมพวกเราข่มเหงท่าน เมื�อราก
ของเรื�องนั�นพบอยู่ในตัวเรา'
29 จงกลัวดาบ เพราะพระพิโรธ
นาํโทษของดาบมา เพื� อท่านจะ
ทราบว่ามีการพิพากษา"

โศฟารคิ์ดว่าความบาป
ที�โยบซ่อนอยู่จะปรากฏ

20
แล้วโศฟาร์ชาวนาอา-
มาห์ตอบว่า

2"เพราะฉะนั� นเพราะเหตุความ
คิ ดของข้ าๆจึ งต้ องตอบด้ วย
ความเร่งร้อน
3 ข้าได้ฟังคาํติเตียนที� สบประ-
มาทแล้ว เพราะเหตุจิตใจข้ารู้
เรื�องข้าจึงต้องตอบ
4ตั� งแต่ดึกดาํบรรพ์มา ตั� งแต่
มนุษย์ถูกวางไว้บนแผ่นดินโลก
ท่านไม่ทราบหรือว่า
5 เสี ยงไชโยของคนชั� วนั� นสั� น
และความชื� นบานของคนหน้ า
ซื�อใจคดนั�นเป็นแต่ครู่เดียว
6แม้ความสูงของเขาเด่นขึ� นไป
ถึงฟ้าสวรรค์ และศีรษะของเขา
ไปถึงหมู่เมฆ
7 เขาจะพินาศเป็ นนิ ตย์ อย่ าง
อุจจาระของเขาเอง บรรดาคนที�
เคยเห็นเขาจะพูดว่า `เขาอยู่ที�
ไหน'
8 เขาจะบินไปเสียเหมือนความ
ฝัน และจะไม่มีใครพบอีก เขา
จะถู กไล่ ไปเสี ยอย่ างนิ มิ ตใน
กลางคืน

9นัยน์ตาซึ�งได้เห็นเขาจะไม่เห็น
เขาอีก หรือที�ของเขาจะไม่เห็น
เขาอีกเลย
10 ลูกหลานของเขาจะเสาะหา
เป็นที� โปรดปรานของคนยากจน
และมือของเขาจะคืนทรัพย์สม-
บัติของเขา
11 กระดู กของเขาเต็มไปด้ วย
ความบาปของคนหนุ่ มซึ� งจะ
นอนลงกับเขาในผงคลีดิน
12 แม้ว่าความชั� วจะหวานอยู่ใน
ปากของเขา แม้เขาซ่อนไว้ใต้ลิ� น
ของเขา
13 แม้เขาไม่อยากจะปล่อยและ
ไม่ละทิ� ง แต่อมไว้ในปากของ
เขา
14 อาหารของเขายังเปลี� ยนใน
ท้องของเขา เหมือนพิษของงู
เห่าในตัวเขา
15 เขากลืนทรัพย์สมบัติลงไป
แต่ จะอาเจี ยนมั นออกมาอี ก
พระเจ้าจะเหวี�ยงมันออกมาจาก
ท้องของเขา
16 เขาจะดูดพิษของงูเห่า ลิ� น
ของงูร้ายจะฆ่าเขา
17 เขาจะไม่ได้เห็นแม่นํ�าลาํธาร
หรือนํ�า เอ่อล้น คือลาํธารที�มี
นํ�าผึ� งและนมข้นไหลอยู่
18 เขาจะคืนผลงานของเขา และ
จะไม่กลืนกินเสีย เขาได้กาํไร
เท่าไหร่ เขาจะต้องคืนให้เท่านั�น
และเขาจะไม่ได้ความชื� นบานใน

โยบ CL, GE

(GL) โยบ CH:N (C) โยบ G:CC (G) โยบ GE:H (H) โยบ CL:GL (K) โยบ P:P-L
(I) โยบ I:H (M) ปฐก CC:K (N) C พกษ CK:CE (P) สดด NH:GE (L) โยบ GE:N
(CE) สภษ GP:H (CC) โยบ CH:GM (CG) โยบ CI:CM (CH) มธ I:GL (CK) G ซมอ CC:G
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สิ�งนั�นเลย
19 เพราะเขาได้ขยี� และทอดทิ� ง
คนยากจน เขาได้ชิงบ้านซึ� งเขา
ไม่ได้สร้าง
20 แน่นอนเขาจะไม่รู้สึกสงบใจ
เขาจะเก็บสิ� งที� เขาปรารถนาไม่
ได้เลย
21 อาหารของเขาจะไม่มีอะไร
เหลือ เหตุฉะนั� นไม่มีใครเสาะ
หาทรัพย์สมบัติของเขา
22 ในขณะที� เขาอิ� มหนาํสาํราญ
เขาจะตกในสภาพขัดสน มือของ
คนชั�วทั�งปวงจะมายังเขา
23 เมื�อกาํลังจะเติมท้องของเขา
ให้เต็ม พระเจ้าจะทรงส่งความ
พิโรธอันดุเดือดมาถึงเขา และ
หลั� งลงมาบนเขาเมื� อเขารั บ
ประทานอาหารอยู่
24 เขาจะลี� จากอาวุธเหล็ก คัน
ธนูเหลก็กล้าจะแทงเขาทะลุ
25 เขาดึงมันออก และมันออก
มาจากร่างกายของเขา เออ
กระบี�อันวาววับออกมาจากนํ�าดี
ของเขา ความน่าหวาดเสียวมา
ยังเขา
26 ความมืดทั� งปวงจะซ่อนไว้ใน
ที�ลึกลับของเขา ไฟที�ไม่ต้องเป่า
จะกลืนเขาเสีย สิ� งใดที�เหลืออยู่
ในเตน็ท์ของเขาจะถูกเผาผลาญ
27 ฟ้ าสวรรค์ จะสาํ แดงความ
ชั� วช้าของเขา และแผ่นดินโลก
จะลุกขึ� นปรักปราํเขา

28 ผลกาํไรแห่งครัวเรื อนของ
เขาจะถูกนาํไปเสีย ทรัพย์สมบัติ
ของเขาจะถูกกวาดไปในวันแห่ง
พระพิโรธของพระเจ้า
29 นี� เป็ นส่ วนของคนชั� วจาก
พระเจ้า และเป็นมรดกที�พระ
เจ้าทรงกาํหนดให้เขา"

โยบทุกขใ์จเรื�อง
ความเจริญของคนอธรรม

21แล้วโยบตอบว่า
2"ขอฟังถ้อยคาํของข้าอย่างระ-
มัดระวัง และให้คาํนี� ปลอบใจ
ท่าน
3ขออดทนหน่อยและข้าจะพูด
และเมื�อข้าพูดแล้ว กเ็ยาะต่อไป
เถอะ
4ส่วนข้านี�  จะต่อว่ามนุษย์หรือ
ถ้าเป็นเช่นนั� นทาํไมใจข้าจึงไม่
ควรเป็นทุกข์
5มองดูข้าซี และจงตกตะลึงเถิด
และท่ านจงเอามือปิดปากของ
ท่าน
6 เมื� อข้ าระลึ กถึ งเรื� องนี� ข้ าก็
ตระหนกตกใจ และความสั� น
สะท้านกจั็บเนื� อของข้า
7ทาํไมคนชั� วจึงมีชี วิตอยู่ เออ
จนถึงแก่ และเจริญมีกาํลังมาก
ขึ� น
8 เชื� อสายของเขาก็ตั� งมั� นคงอยู่
ในสายตาของเขา และลูกหลาน
ของเขากอ็ยู่ต่อหน้าต่อตาเขา

โยบ GE, GC

(CL) โยบ GC:GN (GE) ปญจ I:CH (GC) โยบ CP:CL (GG) โยบ CI:GL (GH) กดว CC:HH
(GK) C พกษ GE:HE (GI) โยบ CM:CH (GM) โยบ CP:I (GN) สดด KK:GE
(GL) โยบ CP:GC (G) โยบ CH:H (H) โยบ CH:CH (K) โยบ N:CC-GC (I) โยบ G:CG
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9 เ รื อนของ เ ข าทั� ง หล ายก็
ปลอดภั ยปราศจากความกลั ว
และไม้เรียวของพระเจ้าก็ไม่อยู่
บนเขา
10 วัวผู้ของเขาเกิดพันธุ์  ไม่มี
ขาด วัวเมียของเขาตกลูก และ
ไม่มีแท้ง
11 เขาส่งเด็กๆออกไปอยู่อย่าง
ฝูงแพะแกะ และลูกหลานเล็ก
ของเขากเ็ต้นราํ
12 เขาหยิบเอาราํมะนาและพิณ
เขาคู่ และเปรมปรีดิ7 ตามเสียง
ขลุ่ย
13 ตลอดวันเวลาของเขา เขาก็
เจริญ และเขาลงไปที� แดนคน
ตายในพริบตาเดียว
14 เขาจึงทูลพระเจ้าว่า `ขอจาก
เราไปเสีย เพราะเราไม่ปรารถ-
นาความรู้ในทางของท่าน
15 องค์ ผู้ ทรงมหิทธิ ฤทธิ7 คื อ
อะไร ที� เราจะต้องปรนนิบัติเขา
ถ้าเราอธิษฐานต่อเขา เราจะได้
ประโยชน์อะไร'
16 ดูเถิด ความจาํเริญของเขา
ทั� งหลายไม่อยู่ในกาํมือของเขา
คาํปรึกษาของคนชั� วอยู่ห่างไกล
จากข้า
17 ตะเกียงของคนชั� วดับบ่อย
เท่าใด ความยากลาํบากมา
เหนือเขาบ่อยเท่าใด พระเจ้า
ทรงแจกจ่ายความเศร้าโศกด้วย
พระพิโรธของพระองค์

18 เขาเป็นเหมือนฟางข้าวหน้า
ลม และเป็นเหมือนแกลบที�พายุ
พัดไป
19 พระเจ้าทรงสะสมความชั�วช้า
ของเขาไว้ ให้ ลูกหลานของเขา
หรือ พระองค์ทรงตอบแทนแก่
เขาเอง และเขากจ็ะทราบ
20 นัยน์ตาของเขาจะเห็นความ
พินาศของเขา และเขาจะดื�มพระ
พิโรธขององค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ7
21 เพราะเขามี ความพึงพอใจ
อะไรในเรื� องวงศ์วานที� ตามเขา
มา เมื�อจาํนวนเดือนของเขาถูก
ตัดขาดกลางคันเสียแล้ว
22 มี ผู้ ใดจะสอนความรู้ ให้แด่
พระเจ้าได้หรือ เมื� อพระองค์
ทรงพิพากษาเทวชีพ
23 คนหนึ� งตายเมื� อยังแข็งแรง
เตม็ที�สบายและปลอดภัยทั�งสิ� น
24 ถั งกายของเขาเต็มด้ วยนํ�า
นม และกระดูกของเขากชุ่็มด้วย
ไขกระดูก
25 อีกคนหนึ� งตายด้วยใจขมขื�น
ไม่เคยได้ชิมของดี
26 เขาทั� งสองนอนลงในผงคลี
ดินเหมือนกัน และตัวหนอนก็
คลุมเขาทั�งสองไว้
27 ดูเถิด ข้ารู้ความคิดของท่าน
และอุบายของท่านที�จะทาํผิดต่อ
ข้า
28 เพราะท่านว่า `วังของเจ้า
นายอยู่ที� ไหน เต็นท์ซึ� งคนชั� ว

โยบ GC

(L) โยบ CI:GC (CE) อพย GH:GM (CC) สดด CEN:KC (CG) ปฐก K:GC (CH) โยบ HM:CC
(CK) โยบ GG:CN (CI) อพย I:G (CM) โยบ C:GC (CN) โยบ CP:I-M (CP) โยบ CH:GI
(CL) โยบ GG:GK (GE) โยบ GN:CL (GC) โยบ CK:GC (GG) โยบ KE:G (GH) โยบ GE:GG
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อาศัยนั�นอยู่ที�ไหน'
29 ท่านมิได้ถามนักท่องเที� ยว
และท่านไม่ได้รับสักขีพยานของ
เขาหรือ
30 ว่าคนชั� วได้สงวนไว้จนถึงวัน
แห่งภัยพิบัติ และเขาจะถูกนาํ
ไปยังวันแห่งพระพิโรธ
31 ใครแจ้ งวิ ธี การของเขาต่อ
หน้าเขา และผู้ใดสนองเขาในสิ�ง
ที�เขาได้กระทาํ
32 แม้กระนั� นเขาจะถูกหามไป
ยังหลุมศพ และจะยังอยู่ใน
อุโมงค์
33 สาํหรับเขาก้อนดินที� หุบเขา
กเ็บาสบาย คนทั�งปวงกต็ามเขา
ไป และคนที�ไปข้างหน้ากน็ับไม่
ถ้วน
34 แล้วทาํไมท่านจะมาเล้าโลม
ใจข้าด้วยสิ� งว่างเปล่า คาํตอบ
ของท่ านไม่ มี อะไรเหลื อแล้ ว
นอกจากการมุสา"
เอลีฟัสฟ้องโยบเป็นครั3 งที�สาม

22
แล้วเอลีฟัสชาวเทมาน
ตอบว่า

2"คนจะเป็นประโยชน์อะไรแก่
พระเจ้าได้หรือ แน่ละ ผู้ ใด
ฉลาดก็เป็นประโยชน์แก่ตนเอง
ต่างหาก
3ถ้าท่านเป็นคนชอบธรรม จะ
เป็นที� พอพระทัยแก่องค์ ผู้ทรง
มหิทธิฤทธิ7หรือ หรือถ้าทางทั� ง
หลายของท่านดีรอบคอบจะเป็น

ประโยชน์อะไรแก่พระองค์
4 พระองค์จะทรงติ เตี ยนท่ าน
เพราะยาํเกรงหรือ พระองค์จะ
ทรงสู้ ความกับท่านหรือ
5ความชั� วของท่านใหญ่โตมิใช่
หรือ ความชั�วช้าของท่านไม่มีที�
สิ� นสุดมิใช่หรือ
6 เพราะท่ านยึดของประกันไป
จากพี�น้องเปล่าๆ และริบเสื� อผ้า
ของคนที�เปลือยกาย
7ท่านมิ ได้ ให้นํ�า แก่คนอิดโรย
ดื�ม และท่านหน่วงเหนี� ยวขนม
ปังไว้มิให้คนที�หิว
8คนที�มีอาํนาจใหญ่โตย่อมได้ที�
ดินเป็นกรรมสิทธิ7  และคนที�มี
หน้ามีตากไ็ด้เข้าอาศัยอยู่
9ท่านไล่แม่ม่ายออกไปมือเปล่า
และแขนของลูกกาํพร้าพ่อกหั็ก
10 เพราะฉะนั� นกับดักอยู่ รอบ
ท่าน และความสยดสยองอัน
ฉับพลันกท็่วมทับท่าน
11 หรือความมืดจนท่านไม่เห็น
อะไร และนํ�าที�ท่วมก็คลุมท่าน
ไว้
12 พระเจ้ามิได้ทรงสถิตอยู่ ณ
ที� สูงในฟ้าสวรรค์หรือ ดูดาวที�
สูงที�สุดเถิด มันสูงจริงๆ
13 เพราะฉะนั�นท่านว่า `พระเจ้า
ทรงรู้อะไร พระองค์จะทรงทะลุ
เมฆมืดทึบไปพิพากษาได้หรือ
14 เมฆทึบคลุมพระองค์ไว้ พระ
องค์ทรงมองอะไรไม่เห็น และ

โยบ GC, GG

(GL) สดด CGL:P (HE) สภษ CM:K (HC) G ซมอ CG:N (HG) สดด KL:CK (HH) โยบ H:CN
(HK) โยบ CM:G (G) โยบ HI:M (H) C พศด GL:CN (K) สดด HL:CC (I) โยบ K:N-CC
(M) โยบ GK:H (N) โยบ HC:CN (P) โยบ GL:N (L) โยบ GK:H (CE) โยบ CP:P-CE
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พระองค์ทรงดาํเนินโดยรอบบน
พื� นฟ้า'
15 ท่านมุ่ งไปทางเก่าหรือ ซึ� ง
คนชั�วเคยดาํเนินนั�น
16 ผู้ ถู กฉวยเอาไปก่ อนเวลา
กาํหนดของเขา รากฐานของเขา
ถูกไหลล้นไปด้วยนํ�าท่วม
17 ผู้ ทูลพระเจ้าว่า `ขอทรงไป
จากข้าทั� งหลาย' และ `องค์ผู้
ทรงมหิทธิฤทธิ7 จะทรงช่วยเขา
ทั�งหลายได้'
18 แต่พระองค์ทรงให้เรือนของ
เขาเตม็ด้วยของดี แต่คาํปรึกษา
ของคนชั�วห่างไกลจากข้า
19 คนชอบธรรมเห็นและยินดี
คนไร้ผิดหัวเราะเยาะ
20 ในขณะที� ทรัพย์สมบัติของ
เราไม่ถูกตัดขาด แต่ของที�เหลือ
นั�นไฟกเ็ผาเสีย
21 จงปรองดองกับพระเจ้าและ
อยู่อย่างสันติ ดังนั� นสิ� งที� ดีจะ
มาถึงท่าน
22 ขอจงรับพระราชบัญญัติจาก
พระโอษฐ์ของพระองค์ และเกบ็
พระวจนะของพระองค์ไว้ในใจ
ของท่าน
23 ถ้าท่านกลับมายังองค์ผู้ทรง
มหิทธิฤทธิ7  ท่านจะเจริญและจะ
ทิ� งความชั� วช้าให้ไกลจากเต็นท์
ของท่าน
24 ท่ านจะรวบรวมทองคาํ ไ ว้
เหมือนผงคลีดิน และทองคาํ

เมืองโอฟีร์ไว้เหมือนหินในลาํ-
ธาร
25 และองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ7 จะ
เป็นผู้ป้องกันท่าน และท่านจะ
มีเงินอย่างมากมาย
26 แล้วท่านจะปีติยินดีในองค์ผู้
ทรงมหิทธิฤทธิ7  และเงยหน้า
ของท่านหาพระเจ้า
27 ท่านจะอธิษฐานต่อพระองค์
และพระองค์จะทรงฟังท่าน และ
ท่ านจะทาํตามคาํปฏิญาณของ
ท่าน
28 ท่านจะตัดสินใจในเรื� องใด
และเรื� องนั� นจะสาํเร็จสมประ-
สงค์ และจะมีแสงสว่างส่องทาง
ให้ท่าน
29 เมื�อมนุษย์ถูกทิ� งลงไป ท่าน
จะว่า `มีการทรงช่วยยกชูขึ� น
และพระองค์ทรงช่วยคนถ่อมใจ
ให้รอด'
30 พระองค์ทรงช่วยเกาะแห่งผู้
ไร้ความผิดให้พ้น มันได้รับการ
ช่วยให้พ้นโดยความสะอาดแห่ง
มือของท่าน"

โยบอาลยัถึงพระเจ้า

23แล้วโยบตอบว่า
2"คาํร้องทุกข์ของข้าก็ขมขื�นใน
วันนี� ด้วย การที� ข้าถูกทุบตีก็
หนักกว่าการร้องครางของข้า
3โอ ข้าอยากทราบว่าจะพบพระ
องค์ได้ที� ไหน เพื� อข้าจะมาถึง

โยบ GG, GH

(CI) ปฐก M:I (CM) โยบ CI:HG (CN) โยบ GC:CE (CP) โยบ CG:M (CL) สดด KP:CC
(GE) โยบ K:N (GC) C พศด GP:L (GG) พบญ K:C-G (GH) โยบ P:I (GK) C พกษ CE:GC
(GI) ปฐก CI:C (GM) โยบ GN:CE (GN) สดด IE:CK (GP) สดด GE:K (GL) โยบ I:CL
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พระที�นั�งของพระองค์
4 ข้ าจะยื� นคดี ของข้ าต่ อพระ
พักตร์พระองค์ และบรรจุข้อ
โต้แย้งให้เตม็ปากข้า
5 ข้ าจะทราบคาํตอบของพระ
องค์ และเข้าใจสิ� งที�พระองค์จะ
ตรัสกับข้า
6พระองค์จะทรงโต้แย้งกับข้า
ด้วยฤทธานุภาพอันยิ� งใหญ่ของ
พระองค์หรือ เปล่าน่ะ พระองค์
จะทรงให้กาํลังแก่ข้า
7ณ ที�นั� นคนเที�ยงธรรมจะสู้
ความกับพระองค์ได้ และข้าจะ
รับการช่วยให้พ้นจากผู้พิพากษา
ของข้าเป็นนิตย์
8ดูเถิด ข้าเดินไปข้างหน้า แต่
พระองค์มิได้ทรงสถิตที�นั�น และ
ข้างหลัง แต่ข้าก็ไม่สังเกตเห็น
พระองค์
9 ข้ างซ้ ายมื อที� พระองค์ ทรง
กระทาํกิจ ข้าก็ไม่เห็นพระองค์
ข้างขวามือพระองค์ทรงซ่อนอยู่
ข้าหาพระองค์ไม่พบ
10 ด้ วยว่ าพระองค์ ทรงทราบ
ทางที� ข้าไป เมื� อพระองค์ทรง
ทดสอบข้าแล้ว ข้ากจ็ะเป็นอย่าง
ทองคาํ
11 เท้ าของข้าติดรอยพระบาท
ของพระองค์แน่น ข้าตามมรรคา
ของพระองค์ และมิได้หันไป
ข้างๆเลย
12 ข้ ามิ ไ ด้ พรากไปจากพระ

บัญญัติ แห่ งริมพระโอษฐ์ของ
พระองค์ ข้าตีราคาพระวจนะ
แห่งพระโอษฐ์ของพระองค์สูง
กว่าอาหารที�จาํเป็นสาํหรับข้า
13 แต่พระองค์ทรงผันแปรมิได้
และผู้ใดจะหันพระองค์ได้ พระ
องค์มีพระประสงค์สิ� งใด พระ
องค์กท็รงกระทาํสิ�งนั�น
14 เพราะว่ าพระองค์ จะทรง
กระทาํสิ� งที�พระองค์ทรงกาํหนด
ให้ข้านั� นครบถ้วน และสิ�งอย่าง
นั� นเป็นอันมากอยู่ ในพระดาํ ริ
ของพระองค์
15 เพราะฉะนั� นข้าจึงสะทกสะ-
ท้านต่อพระพักตร์พระองค์ เมื�อ
ข้าตรึกตรอง ข้ากค็รั�นคร้ามต่อ
พระองค์
16 พระเจ้าทรงกระทาํให้ใจของ
ข้าอ่อนเปลี� ย องค์ผู้ทรงมหิทธิ-
ฤทธิ7 ได้กระทาํให้ ข้าสะทกสะ-
ท้าน
17 เพราะข้ามิได้ถูกตัดขาดก่อน
ความมืดมาถึง และพระองค์มิ
ได้ทรงปิดบังความมืดทึบไว้จาก
หน้าข้า"

โยบบ่นว่าพระเจ้าทรง
เมินเฉยต่อความชั �วรา้ย

24
"เมื� อวาระกาํหนดไม่
ปิดบังไว้จากองค์ผู้ทรง

มหิทธิฤทธิ7  ทาํไมบรรดาผู้ที�
รู้ จักพระองค์ไม่เห็นวันกาํหนด
ของพระองค์

โยบ GH, GK

(K) โยบ CH:CP (I) โยบ CE:G (M) โยบ L:CL (N) อสย C:CP (P) โยบ L:CC; สดด CE:C
(L) สดด PL:KM (CE) ปฐก CP:CL (CC) C ซมอ CG:G-I (CG) ยน M:MM (CH) โยบ L:CG
(CK) โยบ N:H (CI) โยบ GH:H (CM) สดด GG:CK (CN) โยบ M:L (C) สดด HC:CI

 18_job.pub 
 page 32

 Wednesday, March 02, 2016 23:57 



หน้า 1112

2มีคนที�ย้ายหลักเขต เขายึดฝูง
แพะแกะพาไปเลี� ยง
3 เขาไล่ ต้อนลาของคนกาํพร้า
พ่อไป เขาเอาวัวของหญิงม่าย
ไปเป็นประกัน
4 เขาผลั กคนขัดสนออกนอก
ถนน คนยากจนแห่งแผ่นดิน
โลกต่างกซ่็อนตัวหมด
5ดูเถิด ดังลาป่าอยู่ในถิ�นทุร-
กันดาร คนยากจนนั� นออกไป
ทาํงานพยายามหาอาหาร ถิ� น
แห้ งแล้ งให้ อาหารแก่ เขาและ
บุตรทั�งหลายของเขา
6เขาทั� งหลายเกบ็หญ้าแห้งที�ใน
ทุ่ ง และเขาเล็มสวนองุ่ นของ
คนชั�ว
7เขาทาํให้คนที�เปลือยกายนอน
ตลอดคืนโดยไม่มีเสื� อผ้า และ
ไม่มีผ้าห่มกันหนาว
8เขาเปียกฝนแห่งภูเขา และ
เกาะหินอยู่เพราะขาดที�กาํบัง
9มีผู้ ฉวยเด็กกาํพร้าพ่อไปจาก
อก และเอาของประกันจากคน
ยากจน
10 เขาทั� งหลายทาํ ให้ เขาเดิ น
เปลื อยกายไปโดยไม่มี เสื� อผ้ า
เขาก็แบกฟ่อนข้าวไปจากคนที�
หิว
11 เขาทาํนํ�า มั นอยู่ ท่ ามกลาง
กาํแพงของพวกเขา เขายํ�าอยู่ที�
บ่อยํ�าองุ่น แต่เขาต้องทนความ
กระหาย

12 คนครํ�า ครวญออกมาจากที�
ในเมือง และจิตใจของคนบาด
เจ็บร้องขอ แต่พระเจ้ามิได้สน
พระทัยในความโง่เขลาของเขา
13 เขาอยู่ ในพวกที� กบฏต่ อ
ความสว่าง ที�ไม่คุ้นเคยกับทาง
ของความสว่างนั�น และมิได้อยู่
ในทางของความสว่างนั�น
14 ฆาตกรลุกขึ� นมาแต่ เช้ าตรู่
เขาฆ่าคนยากจนและคนขัดสน
และในกลางคืนเขาเป็นเหมือน
ขโมย
15 ตาของผู้ ล่ วงประเวณีคอย
เวลาพลบคํ�า กล่าวว่า `ไม่มีตา
ใดจะเห็นข้า' และเขาก็ปลอม
หน้าของเขา
16 ในยามมื ดเขาขุดเข้ าไปใน
เรือนซึ� งเขาหมายไว้สาํหรับตน
เองในเวลากลางวัน เขาไม่รู้จัก
ความสว่าง
17 เพรา ะ เ งามั จ จุ ร าช เ ป็ น
เหมือนเวลาเช้าแก่เขาทุกคน ถ้า
ใครรู้จักเขา เขากเ็ป็นความสยด
สยองของเงามัจจุราช
18 เขารวดเร็ วดุ จดั งนํ�า มาก
หลาย ส่วนแบ่งของเขาถูกสาป
ในแผ่นดิน เขาไม่หันหน้าไปสู่
สวนองุ่นของเขา
19 ความแห้งแล้งและความร้อน
ฉวยเอานํ�า หิมะไปฉันใด แดน
คนตายก็ฉวยเอาผู้ กระทาํบาป
ไปฉันนั�น

โยบ GK

(G) พบญ CL:CK (H) โยบ GG:M-L (K) โยบ GK:CK (I) โยบ HL:I-N (M) พบญ GP:HH
(N) โยบ GK:CE (P) พซม I:G (L) G พกษ K:C (CE) พบญ GK:CL (CC) พบญ GI:K
(CG) อพย C:CH (CH) ลก CG:KN (CK) G ซมอ CC:CK (CI) อพย GE:CK (CM) อพย GG:G
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20 ครรภ์จะลืมเขา ตัวหนอนจะ
กินเขาอย่างอร่อย ไม่มีใครจาํ
เขาได้ต่อไป ความชั� วจะหักลง
เหมือนต้นไม้
21 เขารีดเอาจากหญิงหมันที�ไม่
มีลูก และไม่ทาํดีอะไรให้แก่
หญิงม่าย
22 เขาได้ทาํ ลายคนที� มี กาํลั ง
ด้วยอาํนาจของตน เขาลุกขึ� น
แล้วไม่มีใครมั�นใจเรื�องชีวิตของ
ตน
23 พระเจ้าทรงประทานความ
ปลอดภัยให้เขา และเขากพึ็�งอยู่
และพระเนตรของพระองค์อยู่
บนหนทางของเขา
24 เขาทั� งหลายถูกยกย่องขึ� นครู่
หนึ� ง แต่ก็ต้องสิ� นไปและถูก
นาํลงมา เขาถูกเอาออกไปจาก
ทางเหมือนคนอื� นๆ และถูก
ตัดออกเหมือนยอดรวงข้าว
25 แล้วบัดนี� ถ้ าไม่ เป็นเช่นนั� น
ใครจะพิสูจน์ได้ว่าข้ามุสา และ
สาํแดงว่าสิ�งที� ข้ากล่าวนั�นไร้สา-
ระ"

บิลดดับอกโยบว่ามนุษย์
ไม่สามารถรู้จักพระเจ้าได ้

25
แล้ วบิ ลดั ดคนชู อาห์
ตอบว่า

2 "พระเจ้ าทรงอาํ นาจในการ
ครอบครองและทรงให้ยาํเกรง
พระองค์ ทรงกระทาํสันติภาพ
ในสวรรค์เบื� องสูงของพระองค์

3กองทัพของพระองค์มีจาํนวน
หรือ ความสว่างของพระองค์มิ
ได้ส่องมาเหนือผู้ใดบ้าง
4 แล้ วมนุ ษย์ จะชอบธรรมต่ อ
พระพักตร์พระเจ้ าได้อย่ างไร
คนที�เกิดจากผู้หญิงจะสะอาดได้
อย่างไร
5ดูเถิด ถึงแม้ดวงจันทร์ก็ไม่มี
ความสุกใส และดวงดาวก็ไม่
บริ สุ ทธิ7 ในสายพระเนตรของ
พระองค์
6มนุษย์จะยิ� งสะอาดน้อยกว่า
นั�นเท่าใด ผู้เป็นเพียงตัวดักแด้
และบุตรของมนุษย์เล่า ผู้ เป็น
เพียงตัวหนอน"
โยบกล่าวว่าท่านเชื�อในพระเจ้า

26แล้วโยบตอบว่า
2"ท่านได้ช่วยผู้ ไม่มีกาํลังมาก
จริงหนอ ท่านได้ช่วยแขนที�ไม่มี
แรงแล้วหนอ
3ท่านให้คาํปรึกษาแก่คนที�ไม่มี
สติปัญญา และได้ให้ความรู้มาก
ที�สัมฤทธิ7ผล จริงหนอ
4ท่านเปล่งวาจาออกมาแก่ใคร
เล่า และวิญญาณของใครได้ออก
มาจากท่าน
5ชาวแดนคนตายเบื� องล่างสะ-
ทกสะท้านใต้นํ�า และชาวเมือง
นั�น
6นรกเปลือยอยู่ ต่อพระพักตร์
พระเจ้า และแดนพินาศไม่มี

โยบ GK-GM

(GE) โยบ CN:CK (GC) C ซมอ C:M (GG) อสธ H:P (GH) สดด NH:H (GK) โยบ GE:I
(GI) โยบ L:GK (G) โยบ L:G (H) สดด CEH:GE (K) โยบ K:CN (I) อสย GK:GH
(M) โยบ K:CL (G) โยบ CG:G (H) โยบ M:CH (K) โยบ GE:H (I) โยบ KC:C (M) โยบ CC:P
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ผ้าห่ม
7พระองค์ทรงคลี�ทางเหนือออก
คลุมที� เวิ� งว้าง และแขวนโลกไว้
เหนือที�ว่างเปล่า
8พระองค์ทรงมัดนํ�า ไว้ในเมฆ
ทึบของพระองค์ และเมฆนั� นก็
ไม่ขาดวิ�นไป
9พระองค์ทรงคลุมหน้าของพระ
ที�นั� ง และคลี� เมฆของพระองค์
ออกคลุมมันไว้
10 พระองค์ทรงขีดปริมณฑลไว้
บนพื� นนํ�า ณ เขตระหว่างความ
สว่างและความมืด
11 เสาฟ้าก็หวั� นไหวและประ-
หลาดใจเมื�อพระองค์ทรงขนาบ
12 พระองค์ทรงปราบทะเลให้
สงบด้วยอานุภาพของพระองค์
พระองค์ทรงตีคนจองหองด้วย
ความเข้าพระทัยของพระองค์
13 พระอง ค์ ทรงตกแต่ ง ฟ้ า
สวรรค์ ด้ วยพระวิญญาณของ
พระองค์ พระหัตถ์ของพระองค์
ทรงสร้างพญานาคที�ขด
14 ดูเถิด เหล่านี� เป็นเพียงพระ
ราชกิจผิวเผินของพระองค์ เรา
ได้ ยินถึ งพระองค์ก็ เป็นเพียง
เสียงกระซิบ ใครจะเข้าใจถึง
ฤทธิ7 กัมปนาทอันเกรียงไกรของ
พระองค์ได้"

ความจริงใจของโยบ

27
และโยบได้กล่าวกลอน
ภาษิตของตนอีกว่า

2 "พระเจ้าทรงพระชนม์อยู่ แน่
ฉันใด คือพระองค์ผู้ทรงนาํ
ความยุติธรรมอันควรตกแก่ข้า
ไปเสีย และองค์ผู้ทรงมหิทธิ-
ฤทธิ7 ทรงพระชนม์อยู่ แน่ฉันใด
คือผู้ทรงทาํใจข้าให้ขมขื�น
3เพราะลมหายใจยังอยู่ในตัวข้า
ตราบใด และลมปราณจากพระ
เจ้ายังอยู่ ในรูจมูกของข้าตราบ
ใด
4ริมฝีปากของข้าจะไม่พูดความ
เทจ็และลิ� นของข้าจะไม่เปล่งคาํ
หลอกลวง
5ขอพระเจ้าอย่ายอมให้ข้าเห็น
ว่าท่านเป็นฝ่ายที� ถูกเลย ข้าจะ
ไม่ทิ� งความสัตย์จริงของข้าจนข้า
ตาย
6ข้ายึดความชอบธรรมของข้าไว้
มั� นไม่ยอมปล่อยไป จิตใจของ
ข้าไม่ตาํหนิข้า ไม่ว่าวันใดใน
ชีวิตของข้า
7ขอให้ศัตรูของข้าเป็นเหมือน
คนชั� ว และขอให้ผู้ที� ลุกขึ� นต่อ
สู้ ข้าเป็นเหมือนคนอธรรม
คนหนา้ซื�อใจคดขาดความหวงั
8 เพราะอะไรจะเป็นความหวัง
ของคนหน้าซื� อใจคด แม้ว่าเขา
ได้กาํไรแล้ว เมื�อพระเจ้าทรงเอา
ชีวิตของเขาไป
9พระเจ้าจะทรงฟังเสียงร้องของ
เขาหรือ เมื�อความยากลาํบากมา
สู่ เขา

โยบ GM, GN

(N) โยบ L:P (P) โยบ HM:GL (L) อพย GE:GC (CE) โยบ HP:P-CC (CC) C ซมอ G:P
(CG) อพย CK:GC (CH) ปฐก C:G (CK) โยบ CC:N-L (C) กดว GH:N (G) กดว CK:GC
(H) ปฐก G:N (K) โยบ CH:N (I) โยบ HG:H (M) โยบ G:H (N) C ซมอ GI:GM
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10 เขาจะปีติ ยินดีในองค์ผู้ทรง
มหิทธิฤทธิ7หรือ เขาจะกราบทูล
พระเจ้าทุกเวลาหรือ
11 ข้าจะสอนท่านทั� งหลายโดย
พระหัตถ์ของพระเจ้า ข้าจะไม่
ปิดบั งพระดาํ ริ ขององค์ ผู้ ทรง
มหิทธิฤทธิ7
12 ดูเถิด ท่านทุกคนได้เห็นเอง
แล้ว ทาํไมท่านจึงเหลวไหลสิ� น
เชิงทีเดียวเล่า
13 ต่อพระเจ้า นี� เป็นส่วนของ
คนชั�ว และมรดกซึ� งผู้บีบบังคับ
จะได้รับจากองค์ผู้ทรงมหิทธิ-
ฤทธิ7
14 ถ้าลูกหลานของเขาเพิ� มขึ� น
กเ็พื�อถูกดาบ และลูกหลานของ
เขากห็าไม่พอกิน
15 คนของเขาที�เหลืออยู่ ความ
ตายก็จะฝังเขาเสีย และภรรยา
ม่ายทั� งหลายของเขาจะไม่ครํ�า
ครวญ
16 ถึงเขาจะกอบโกยเอาเงินไว้
มากอย่างผงคลีดิน และกอง
เสื� อผ้าไว้ดังดินเหนียว
17 เขาจะกองไว้ก็ได้ แต่คน
ชอบธรรมจะสวม และคนไร้ผิด
จะแบ่งเงินกัน
18 เขาสร้างบ้านเหมือนอย่างตัว
มอด เหมือนอย่างเพิงที�คนยาม
สร้าง
19 คนมั� งคั� งจะนอนลง แต่เขา
จะไม่ถูกรวบรวมไว้ เขาลืมตา

ของเขาขึ� น และเขาไม่อยู่แล้ว
20 ความสยดสยองท่ วมเขา
เหมือนนํ�ามากหลาย ในกลาง
คืนพายุหอบเขาไป
21 ลมตะวั นออกหอบเขาขึ� น
และเขากจ็ากไป เหมือนพายุมัน
กก็วาดเขาออกไปจากที�ของเขา
22 พระเจ้ าจะทรงเหวี� ยงเขา
อย่างไม่ปรานี เขาจะหนีจาก
พระหัตถ์ของพระองค์
23 คนจะตบมือเยาะเย้ยเขาและ
เย้ยหยันเขาออกไปจากที� ของ
เขา"

สติปัญญาเป็นของประทาน
จากพระเจ้า

28
"แน่ละ ต้องมี เหมือง
สาํหรับแร่เงิน และมีที�

สาํหรับทองคาํที�เขาถลุง
2เขาเอาเหลก็มาจากพื� นดินและ
ถลุงทองสัมฤทธิ7จากแร่ดิบ
3มนุษย์กาํจัดความมืด และค้น
หาไปยังเขตไกลที�สุด ค้นแร่ดิบ
ในที�มืดครึ� มและเงามัจจุราช
4 เขาขุดปล่องไกลจากที� ฝูงคน
อาศัยอยู่ คนสัญจรไปมาลืมเขา
แล้ว เขาแขวนอยู่แกว่งไปแกว่ง
มาไกลจากฝูงคน
5ฝ่ายแผ่นดินนั� นมีอาหารออก
มา แต่ภายใต้ก็ควํ�าอย่างถูกไฟ
ไหม้
6 ก้ อนหินของที� นั� นเป็นที� อยู่
ของพลอยไพทูรย์ และมันมีผง

โยบ GN, GP

(CE) โยบ GG:GM (CC) โยบ K:H (CG) โยบ GC:GP (CH) โยบ GE:GL (CK) โยบ GC:CC
(CI) C พกษ CK:CE (CM) โยบ GG:GK (CN) สภษ CH:GG (CP) โยบ P:CK
(CL) โยบ CK:CH (GE) โยบ CI:GC (GC) ยรม CP:CN (GG) อพย L:CK (GH) อสธ L:GG

 18_job.pub 
 page 36

 Wednesday, March 02, 2016 23:57 



หน้า 1116

ทองคาํ
7ทางนั�นไม่มีเหยี�ยวรู้ และไม่มี
ตาเหยี�ยวดาํมองเห็น
8ลูกสิงโตไม่เคยเดินที�นั�น สิงโต
ดุร้ายไม่ผ่านมาที�นั�น
9คนยื� นมือที� หินแข็ง และทาํ
ลายภูเขาลงถึงราก
10 เขาขุดลาํรางไว้ในหิน และ
ตาของเขาเห็นของประเสริฐทุก
อย่าง
11 เขากันตานํ�าไว้ เพื� อมิให้มี
นํ�าย้อย และสิ� งที� ปิดบังไว้ เขา
นาํมาให้แจ้ง
12 แต่จะพบพระปัญญาที� ไหน
และที�ของความเข้าใจอยู่ที�ไหน
13 มนุษย์ ไม่ รู้ จั กค่ าของพระ
ปัญญา และในแผ่นดินของคน
เป็นกห็าไม่พบ
14 บาดาลพูดว่า `ที� ข้าไม่มี'
และทะเลกล่าวว่า `ไม่อยู่กับข้า'
15 จะเอาทองคาํซื� อกไ็ม่ได้ และ
จะชั�งเงินให้ตามราคากไ็ม่ได้
16 จะตีราคาเป็นทองคาํโอฟีร์ก็
ไม่ได้ หรือเป็นพลอยสีนํ�า ข้าว
ประเสริฐหรือพลอยไพทูรย์ก็ไม่
ได้
17 จะเทียบเท่าทองคาํและแก้ว
ผลึกก็ไม่ได้ หรือจะแลกกับ
เครื�องทองคาํเนื� อดีกไ็ม่ได้
18 อย่าเอ่ยถึงหินปะการังและ
ไข่มุกเลย ค่าของพระปัญญาสูง
กว่ามุกดา

19 บุษราคัมแห่งเมืองเอธิโอ-
เปีย ก็เปรียบกับพระปัญญาไม่
ได้ หรือจะตีราคาเป็นทองคาํ
บริสุทธิ7กไ็ม่ได้
20 ดังนั�นพระปัญญามาจากไหน
เล่า และที�ของความเข้าใจอยู่ที�
ไหน
21 เป็นสิ� งที� ซ่อนพ้นจากตาของ
สิ� งที� มี ชี วิตทั� งปวง และปิดบัง
ไว้จากนกในอากาศ
22 แดนพิ นาศและมั จจุ ราช
กล่าวว่า `เราได้ยินเสียงลือเรื�อง
พระปัญญากับหูของเรา'
23 พระเจ้าทรงทราบทางไปหา
พระปัญญานั� น และพระองค์
ทรงทราบที� อยู่ ของพระปัญญา
ด้วย
24 เพราะพระองค์ ทอดพระ
เนตรไปถึ งที� สุดปลายแผ่นดิน
โลก และทรงเห็นทุกสิ� งที� ใต้
ฟ้าสวรรค์
25 ในเมื� อพระองค์ทรงกาํหนด
นํ�าหนักให้แก่ลม และทรงกะนํ�า
ด้วยเครื�องตวง
26 เมื�อพระองค์ทรงสร้างกฎให้
ฝน และสร้างทางไว้ให้แสงแลบ
ของฟ้าผ่า
27 แล้วพระองค์ทอดพระเนตร
พระปั ญญาและทรงประกาศ
ทรงสถาปนาไว้และทรงวิจัย
28 และพระองค์ตรัสกับมนุษย์
ว่า `ดูเถิด ความยาํเกรงองค์

โยบ GP

(N) โยบ GP:GC (L) นฮม C:K (CE) สภษ CK:GH (CC) โยบ GM:P (CG) โยบ GP:GE
(CH) โยบ GP:CI (CK) รม CC:HH (CI) โยบ GP:CP (CM) C พศด GL:K (CN) อสค C:GG
(CP) อสค GN:CM (CL) อพย GP:CN (GE) โยบ GP:CG (GC) สดด KL:H (GG) โยบ GP:CK
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พระผู้เป็นเจ้า นั�นแหละคือพระ
ปัญญา และที�จะหันจากความชั�ว
คือความเข้าใจ'"

โยบแกคํ้ากล่าวหาผิด

29
แล้วโยบก็กล่ าวกลอน
ภาษิตของท่านอีกว่า

2"โอ ข้าอยากจะอยู่อย่างแต่ละ
เดือนที�ผ่านไป อย่างในสมัยเมื�อ
พระเจ้าทรงพิทักษ์ข้า
3 เมื� อประทีปของพระองค์ส่อง
เหนือศีรษะข้า และข้าเดินฝ่า
ความมืดไปด้วยความสว่างของ
พระองค์
4อย่างข้าเมื� อครั� งยังหนุ่มแน่น
อยู่ เมื�อความลึกลับแห่งพระเจ้า
ทรงอยู่เหนือเตน็ท์ของข้า
5 เมื� อองค์ ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ7 ยัง
อยู่กับข้า และลูกหลานห้อม
ล้อมข้า
6เมื�อเขาล้างย่างเท้าของข้าด้วย
นมข้น และก้อนหินเทธารนํ�ามัน
ออกให้ข้า
7 เมื� อข้าออกมายังประตู เมือง
เมื�อข้าเตรียมที�นั�งของข้าที�ถนน
8คนหนุ่มๆเห็นข้าแล้วกห็ลีกไป
คนสูงอายุลุกขึ� นยืน
9เจ้านายหยุดพูด เอามือปิด
ปากของตนไว้
10 เสี ยงของขุ นนางก็ สงบลง
และลิ� นของเขาก็เกาะติดเพดาน
ปาก
11 เมื�อหูได้ยินแล้ว ต่างกว่็าข้า

เป็นสุข และเมื�อตาดู กย็กย่อง
ข้า
12 เพราะว่าข้าช่วยคนยากจนที�
ร้องให้ช่วย และเด็กกาํพร้าพ่อ
ที�ไม่มีใครอุปถัมภ์เขา
13 พรของคนที� จวนพินาศก็มา
ถึงข้า และข้าเป็นเหตุให้จิตใจ
ของหญิ งม่ ายร้ องเพลงด้ วย
ความชื�นบาน
14 ข้าสวมความชอบธรรม และ
มันกห่็อหุ้มข้าไว้ ความยุติธรรม
ของข้าเหมือนเสื� อคลุมและผ้า
โพกศีรษะ
15 ข้าเป็นนัยน์ตาให้คนตาบอด
และเป็นเท้าให้คนง่อย
16 ข้าเป็นบิดาให้คนขัดสน และ
ข้าสอบสวนเรื� องของผู้ ที� ข้าไม่
รู้จัก
17 ข้าหักขากรรไกรของคนชั� ว
และได้ดึงเอาเหยื� อจากฟันของ
เขา
18 แล้วข้าคิดว่า `ข้าจะตายในรัง
ของข้า และข้าจะทวีวันเวลาของ
ข้าอย่างทราย
19 รากของข้าจะแผ่ไปถึงนํ�า มี
นํ�าค้างบนกิ�งของข้าตลอดคืน
20 สง่าราศีของข้าสดชื� นอยู่กับ
ข้า และคันธนูของข้าใหม่เสมอ
อยู่ในมือข้า'
21 คนทั� งหลายเงี� ยหูฟังข้าและ
คอยอยู่ และเงียบอยู่ฟังคาํ
ปรึกษาของข้า

โยบ GP, GL

(C) โยบ GN:C (G) โยบ C:C (H) โยบ CP:M (K) โยบ C:CE (I) โยบ GH:H, P-CE
(M) โยบ GE:CN (N) พบญ CM:CP (P) ลนต CL:HG (L) โยบ K:G (CE) สดด CHN:M
(CC) โยบ HC:GE (CG) โยบ GG:I (CH) พบญ GK:CH (CK) พบญ GK:CH
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22 หลังจากที� ข้าพูดแล้ว เขาก็
ไม่พูดอีกเลย และคาํของข้าก็
กลั�นลงมาเหนือเขา
23 เขาคอยข้ าเหมื อนคอยฝน
เขาอ้าปากของเขาเหมือนอย่าง
รอรับนํ�าฝนชุกปลายฤดู
24 ถ้าข้าหัวเราะเยาะเขา เขาก็
ไม่ยอมเชื� อ และสีหน้าอันผ่อง
ใสของข้า เขาก็มิได้ทาํให้หม่น
หมองลง
25 ข้าเลือกทางให้เขา และนั� ง
เป็นหัวหน้า และอยู่อย่าง
กษั ตริ ย์ ท่ ามกลางกองทหาร
อย่างผู้ ที� ปลอบโยนคนที� ครํ�า -
ครวญ"

ความมั �งมีของโยบ
กลายเป็นความยากจน

30
"แต่เดี[ ยวนี� เขาเยาะข้า
คือคนที� อ่อนกว่าข้าน่ะ

คนที� ข้าจะเหยียดหยามพ่อของ
เขา ถึงกับไม่ยอมให้อยู่กับสุนัข
ที�เฝ้าฝูงแพะแกะของข้า
2 ข้าจะได้อะไรจากกาํลังมือของ
เขาทั� งหลาย คือของคนที� เรี� ยว
แรงเขาหมดไปแล้ว
3 เพราะเหตุ ความขาดแคลน
และหิวโหยพวกเขาจึงอยู่อย่าง
โดดเดี�ยว เมื�อก่อนเขาหนีไปยัง
ถิ� นทุรกันดารซึ� งรกร้างและถูก
ทิ� งไว้เสียเปล่า
4 เขาเก็บผักชะครามซึ� งอยู่ กับ
พุ่มไม้ และเอารากต้นไม้จาํพวก

สนจูนิเปอร์มาเป็นอาหาร
5เขาถูกขับไล่ออกไปจากท่าม-
กลางคน (มีคนตะโกนตามเขา
ไปอย่างตามโจร)
6ฉะนั�น เขาต้องพักอยู่ที�ลาํละ-
หาน ในโพรงดินและซอกหิน
7 เขาร้องอยู่ ท่ ามกลางพุ่ มไม้
เขาเบียดกันอยู่ภายใต้ต้นตาํแย
8เขาเป็นลูกของคนถ่อย เออ
เป็นลูกของคนเสียชื� อ เขาถูก
กวาดออกไปเสียจากแผ่นดิน
9 และบัดนี� ข้ ากลายเป็นเพลง
เยาะเย้ยของเขา เออ ข้าเป็นที�
ครหาของเขา
10 เขาทั�งหลายสะอิดสะเอียนข้า
และเหินห่างจากข้า เขาไม่รั� งรอ
ที�จะถ่มนํ�าลายลงหน้าของข้า
11 เพราะพระเจ้าทรงหย่อนสาย
ธนูของข้า และให้ข้าตกตํ�า เขา
ทั�งหลายกเ็หวี�ยงความยั� งคิดเสีย
ต่อหน้าข้า
12 คนหนุ่ มลุ กขึ� นข้ างขวามื อ
ของข้า เขาผลักดันเท้าของข้า
ออกไป เขาเหวี�ยงทางแห่งความ
พินาศไว้ต่อสู้ ข้า
13 เขาพังทางเดินของข้า เขา
เสริมภัยพิบัติให้ข้า ไม่มี ผู้ ใด
ช่วยเขาไว้เลย
14 เขามาหาข้ าอย่ างกั บนํ�า ที�
ทะลักเข้ามาอย่างเตม็ที� เขากลิ� ง
ตั วเข้ ามาหาข้ าท่ ามกลางซาก
ปรักหักพัง

โยบ GL, HE

(GG) โยบ HG:CI (GH) สดด NG:M (GK) ปฐก KI:GM (GI) ปฐก KC:KE (C) โยบ CL:CH
(H) โยบ GK:CH (K) G พกษ K:HP (I) ปฐก K:CG (M) วนฉ M:G (N) โยบ M:I
(P) G พกษ P:CP (L) โยบ CN:M (CE) โยบ CL:CL (CC) โยบ CG:CP (CG) โยบ CL:CP
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15 ความสยดสยองต่างๆหันมา
ใส่ข้า จิตใจของข้าถูกเขาติดตาม
อย่างลมตาม และความเจริญ
รุ่ งเรืองของข้าสูญไปเสียอย่าง
เมฆ
16 บัดนี� จิตใจของข้าก็ละลายไป
วันแห่งความทุกข์ใจยึดตัวข้าไว้
17 กลางคืนกระดู กข้ าทะลุ ไป
และความเจ็บปวดที� แทะข้านั� น
ไม่หยุดพักเลย
18 เครื�องแต่งกายของข้าเสียรูป
ไปด้วยความรุนแรงแห่งโรคนี�
มันมัดข้าอย่างผ้าคอเสื� อรัดข้า
19 พระเจ้าทรงเหวี� ยงข้าลงใน
ปลัก และข้ากก็ลายเป็นเหมือน
ผงคลีและขี� เถ้า
20 ข้าพระองค์ร้องทูลพระองค์
และพระองค์ หาทรงสดั บข้ า
พระองค์ไม่ ข้าพระองค์ยืนขึ� น
และพระองค์หาทรงมองไม่
21 พระองค์กลับทรงดุ ร้ ายต่อ
ข้าพระองค์ พระองค์ทรงต่อ
ต้านข้าพระองค์ ด้วยพระหัตถ์
ทรงฤทธิ7ของพระองค์
22 พระองค์ทรงชูข้าพระองค์ขึ� น
เหนือลม และทรงให้ข้าพระองค์
ขี�ลม และทรงให้ตัวข้าพระองค์
ละลายไป
23 ข้าพระองค์ทราบแล้วว่าพระ
องค์จะทรงให้ ข้าพระองค์ตาย
เสีย และให้ไปสู่ที� กาํหนดของ
คนเป็นทั�งปวง

24 ถึ งกระนั� นเขาจะไม่ ยื� นมื อ
ของเขาออกช่วยคนในแดนคน
ตาย ถึงแม้ว่าพวกเขาร้องขอ
ความช่ วยเหลื อในท่ ามกลาง
ภัยพิบัติของเขา
25 ข้ ามิ ได้ ร้ องไห้ เพื� อผู้ ที� วั น
เวลาของเขายากเยน็หรือ จิตใจ
ของข้ามิได้โศกสลดเพื� อคนขัด
สนหรือ
26 แต่เมื�อข้ามองหาของดี ของ
ร้ายก็มาถึง และเมื� อข้าคอย
ความสว่าง ความมืดกม็าถึง
27 จิตใจของข้าร้อนรุ่ มไม่ เคย
สงบเลย วันแห่งความทุกข์ใจมา
พบข้า
28 ข้าได้ไว้ทุกข์ มิใช่ด้วยแดด
ข้ ายื นขึ� นในที� ชุ มนุ มชนและ
ร้องขอความช่วยเหลือ
29 ข้าเป็นพี� น้องกับมังกร และ
เป็นเพื�อนกับนกเค้าแมว
30 ผิวหนังของข้าดาํ กระดูก
ของข้าร้อนอย่างไฟไหม้
31 เพราะฉะนั� นเสียงพิณเขาคู่
ของข้ ากลายเป็ นเสี ยงโหยไห้
และเสียงขลุ่ ยของข้ากลายเป็น
เสียงของผู้ที�ร้องไห้"

โยบปกป้อง
ความซื�อสตัยข์องตนเอง

31
" ข้ าได้ ทาํ พั นธสั ญญา
กับนัยน์ตาของข้า แล้ว

ข้ าจะมองหญิ งพรหมจารี ได้
อย่างไร

โยบ HE, HC

(CI) โยบ M:K (CM) สดด GG:CK (CN) โยบ HH:CL (CP) โยบ G:N (CL) โยบ L:HC
(GE) โยบ CL:N (GC) โยบ N:GE (GG) โยบ GC:CP (GH) โยบ CK:I (GK) วนฉ I:HC
(GI) สดด HI:CH (GM) โยบ H:GI (GN) สดด GG:K (GP) สดด HP:M (GL) โยบ CN:CK

 18_job.pub 
 page 40

 Wednesday, March 02, 2016 23:57 



หน้า 1120

2 อะไรจะเป็นส่ วนของข้ าจาก
พระเจ้าเบื� องบน และเป็นมรดก
ของข้าจากองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ7
ณ ที�สูง
3มิ ใช่ภยันตรายสาํหรับคนชั� ว
และภัยพิบัติสาํหรับคนที�กระทาํ
ความชั�วช้าดอกหรือ
4พระองค์มิทรงเห็นทางที� ข้าไป
และนับฝีก้าวของข้าดอกหรือ
5ถ้าข้าได้ดาํเนินไปกับความไร้
สาระ และเท้าของข้าเร่งไปสู่
ความหลอกลวง
6 ก็ขอให้ เอาข้ าชั� งด้ วยตราชู
เที� ยงตรง และขอพระเจ้าทรง
ทราบความซื�อสัตย์ของข้า
7 ถ้ าย่างเท้ าของข้าหันออกไป
จากทาง และจิตใจของข้าดาํเนิน
ตามนัยน์ตาของข้า และถ้าความ
ด่างพร้อยใดๆเกาะติดมือข้า
8กข็อให้ข้าหว่าน และให้คนอื�น
กิน และขอให้สิ� งที� งอกขึ� นเพื� อ
ข้าถูกถอนรากเอาไป
9 ถ้าใจของข้าถูกล่อชวนไปหา
ผู้หญิง และข้าได้ซุ่มอยู่ที�ประตู
เพื�อนบ้านของข้า
10 แล้วก็ขอให้ภรรยาของข้าโม่
แป้งให้คนอื�น และให้คนอื� น
โน้มทับนาง
11 เพราะนั� นเป็ นความผิ ดที�
ร้ายกาจ และเป็นความชั� วช้าที�
ผู้พิพากษาต้องปรับโทษ
12 เพราะนั�นจะเป็นไฟผลาญให้

ไปถึงแดนพินาศ และจะถอน
รากผลเพิ�มพูนทั�งปวงของข้า
13 ถ้าข้าดูถูกเรื� องของทาสหรือ
ทาสหญิงของข้า เมื� อเขานาํ
มาร้องทุกข์ต่อข้า
14 เมื�อพระเจ้าทรงลุกขึ� น แล้ว
ข้าจะทาํอะไรได้  เมื�อพระองค์
ทรงสอบถาม ข้าจะทูลตอบพระ
องค์อย่างไร
15 พระองค์ ผู้ ทรงสร้ างข้ าใน
ครรภ์ มิได้ทรงสร้างเขาหรือ มิ
ใช่ พระองค์ องค์ เดี ยวเท่ านั� น
หรือ ที� ทรงสร้างเราทั� งสองใน
ครรภ์
16 ถ้าข้าได้หน่วงเหนี�ยวสิ� งใดๆ
ที�คนยากจนอยากได้ หรือได้
กระทาํให้นัยน์ตาของหญิงม่าย
มองเสียเปล่า
17 หรื อข้ ารับประทานอาหาร
ของข้าแต่ลาํพัง และคนกาํพร้า
พ่อไม่ได้ร่วมรับประทานอาหาร
นั�นด้วย
18 (เพราะตั� งแต่เด็กมา เขา
เติบโตขึ� นกับข้า อย่างอยู่กับพ่อ
และข้าได้เป็นผู้แนะนาํเธอตั� งแต่
ครรภ์มารดาของข้า)
19 ถ้าข้าเห็นคนหนึ� งคนใดพิ-
นาศเพราะขาดเสื� อผ้า หรือเห็น
คนขัดสนไม่มีผ้าคลุมกาย
20 ถ้าบั� นเอวของเขามิ ได้อวย
พรแก่ข้า และถ้าเขามิได้อบอุ่น
ด้วยขนแกะของข้า

โยบ HC

(G) โยบ GE:GL (H) โยบ GC:HE (K) โยบ CK:CM (I) สดด N:H-I (M) C ซมอ G:H
(N) สดด KK:GE (P) โยบ I:I (L) วนฉ CM:I (CE) อพย CC:I (CC) ปฐก GE:L
(CG) สภษ H:HH (CH) อพย GC:GE (CK) โยบ L:HG (CI) โยบ HK:CL (CM) โยบ GG:N-L
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21 ถ้าข้ายกมือขึ� นแตะต้องคน
กาํพร้าพ่อเพราะข้ าเห็นความ
สนับสนุนที�ประตูเมือง
22 แล้ วก็ให้ กระดู กไหปลาร้ า
หลุดจากบ่าของข้า และให้แขน
ของข้ าหั กหลุ ดจากข้อต่อเสี ย
เถิด
23 เพราะข้าสยดสยองด้วยภัย
พิบัติที�มาจากพระเจ้า และด้วย
เหตุความโอ่อ่าตระการของพระ
องค์ ข้าทาํอะไรไม่ได้
24 ถ้าข้ากระทาํให้ทองคาํเป็นที�
ไว้ใจหรือพูดกับทองคาํเนื� อดีว่า
`ท่านเป็นที�วางใจของข้า'
25 ถ้าข้าเปรมปรีดิ7 เพราะสมบัติ
ของข้ามากมาย หรือเพราะมือ
ของข้าได้มามาก
26 หรือข้าเพ่งดวงอาทิตย์เมื� อ
ส่องแสง หรือดวงจันทร์เมื� อ
เคลื�อนไปอย่างสง่า
27 และจิตใจของข้าถูกล่อชวน
อยู่อย่างลับๆ และปากของข้า
จุบมือของข้า
28 นี� เป็นความชั� วช้ าด้ วยที� ผู้
พิพากษาจะต้องปรับโทษ เพราะ
ข้าคงต้องปฏิเสธพระเจ้าเบื� อง
บน
29 ถ้ าข้ าเปรมปรี ดิ7 เมื� อ ผู้ ที�
เกลียดชังข้านั� นพินาศ หรือลิง
โลดเมื�อเหตุร้ายมาทันเขา
30 ข้าไม่ยอมให้ปากของข้าบาป
ไปโดยขอชี วิ ตของเขาด้ วยคาํ

สาปแช่ง
31 ถ้าคนแห่งเต็นท์ของข้ามิได้
กล่าวว่า `โอ ยังมีใครที� ไหนที�
กินเนื� อของนายไม่อิ�ม'
32 คนต่ างถิ� นมิ ได้ พั กอยู่ ใน
ถนน ข้าเปิดประตูให้แก่คนเดิน
ทาง
33 ถ้าข้าปิดบังการละเมิดของ
ข้าอย่างอาดัม ด้วยซ่อนความ
ชั�วช้าของข้าไว้ในอกของข้า
34 เพราะข้ ากลั วมวลชนและ
กลัวที�ครอบครัวต่างๆจะเหยียด
หยามข้า ข้าจึงนิ�งเสีย ไม่ออกไป
พ้นประตูบ้าน
35 โอ ข้าอยากให้สักคนหนึ�งฟัง
ข้า ดูเถิด ความปรารถนาของข้า
คือ ขอองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ7
ตอบข้า ข้าอยากได้คาํสาํนวน
ฟ้องข้าซึ�งคู่ความเขียนขึ� น
36 ข้าจะใส่บ่าแบกไปแน่ทีเดียว
ข้าจะมัดมันไว้ต่างมงกุฎ
37 ข้าจะแจ้งจาํนวนฝีก้าวของข้า
แก่พระองค์ ข้าจะเข้าไปเฝ้าพระ
องค์อย่างเป็นเจ้านาย
38 ถ้าที�ดินของข้าร้องกล่าวโทษ
ข้า และร่องไถในนั�นร้องไห้ด้วย
กัน
39 ถ้าข้ากินผลิตผลของมันด้วย
มิได้เสียเงิน และกระทาํให้เจ้า
ของที�ดินเดิมนั�นเสียชีวิต
40 ก็ขอให้มี ต้ นผักหนามงอก
แทนข้าวสาลี และหญ้าสาบแร้ง

โยบ HC

(GC) โยบ M:GN (GG) โยบ HC:CE (GH) โยบ GE:GH (GK) ปฐก HC:C (GI) อสธ I:CC
(GM) ปฐก C:CM (GN) พบญ CC:CM (GP) โยบ HC:CC (GL) G ซมอ C:CG
(HE) อพย GH:K (HC) C ซมอ GK:K (HG) โยบ HC:CN (HH) ปฐก H:N (HK) อพย GH:G
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แทนข้าวบาร์เลย์" จบถ้อยคาํ
ของโยบ
   เอลีฮูมากล่าวฝ่ายพระเจ้า

32
ดังนั� น บุ รุษทั� งสามก็
หยุดตอบโยบ เพราะ

โยบชอบธรรมในสายตาของตน
เอง
2แล้วเอลีฮู บุตรชายบาราเคล
คนบุชี ครอบครัวราม ก็โกรธ
เขาโกรธโยบ เพราะท่านอ้างตัว
ว่าชอบธรรมหาใช่พระเจ้าไม่
3 เขาโกรธสหายสามคนของโยบ
ด้วย เพราะเขาทั�งหลายตอบไม่
ได้ ทั�งๆที�เขาหาว่าโยบผิด
4 ฝ่ายเอลี ฮูคอยจนโยบพูดจบ
เพราะพวกเขาแก่กว่าตน
5และเมื� อเอลี ฮู เห็นว่าไม่มีคาํ
ตอบในปากของบุ รุษทั� งสามนี�
แล้ว เขาจึงโกรธ
6และเอลีฮู บุตรชายบาราเคล
คนบุชี กล่าวว่า "ข้าพเจ้ายัง
เยาว์วัย และท่านสูงอายุแล้ว
เพราะฉะนั� นข้าพเจ้าเกรงกลัวที�
จะกล่าวความคิดเห็นของข้าพ-
เจ้าแก่ท่าน
7 ข้าพเจ้าว่า `ขอให้วัยพูดเถิด
และให้ปีหลายปีสอนสติปัญญา'
8แต่มีจิตวิญญาณในมนุษย์ การ
ดลใจจากองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ7
กระทาํให้เขาเข้าใจ
9 ไม่ใช่ ผู้ ยิ� งใหญ่เท่านั� นที� เป็น
คนฉลาด หรือคนสูงอายุเข้าใจ

ความยุติธรรม
10 เพราะฉะนั� น ข้าพเจ้าจึงว่า
`ขอฟังข้าพเจ้า ขอให้ข้าพเจ้า
กล่าวความคิดเห็นของข้าพเจ้า
ด้วย'
11 ดูเถิด ข้าพเจ้าได้คอยฟังคาํ
ของท่านทั�งหลาย ข้าพเจ้าเงี�ยหู
ฟังเหตุผลของท่ านขณะที� ท่าน
ค้นหาว่าจะพูดว่ากระไร
12 เออ ข้าพเจ้าสนใจฟังท่าน
และ ดูเถิด ไม่มีผู้ใดให้เหตุผล
อันควรแก่โยบ ในพวกท่านไม่มี
ผู้ใดที�ตอบคาํของโยบได้
13 เกรงว่าท่านจะพูดว่า `เราได้
พบพระปัญญาแล้ว พระเจ้าทรง
ผลักเขาลงแล้ว มิใช่มนุษย์'
14 เขามิได้เพ่งเล็งถ้อยคาํของ
เขาใส่ข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะไม่
ตอบถ้อยคาํของเขาด้วยคาํพูด
ของท่าน
15 เขาทั� งหลายก็ตกตะลึง เขา
ไม่ตอบอีก เขาไม่มีถ้อยคาํจะ
พูดสักคาํเดียว
16 และข้ าพเ จ้ าจะคอยหรื อ
(เพราะ เขาทั� งหลายไ ม่ พู ด
เพราะเขายืนอยู่ที� นั� น ไม่ตอบ
อีก)
17 ข้าพเจ้ากล่าวว่า `ข้าพเจ้าจะ
ให้คาํตอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า
จะสาํ แดงความคิ ดเห็ นของ
ข้าพเจ้าด้วย
18 เพราะข้าพเจ้ามีถ้อยคาํเต็ม

โยบ HC, HG

(C) โยบ M:GL (G) สดด ML:L (H) โยบ HG:C (K) โยบ HG:CC-CG (I) โยบ HG:G
(M) ลนต CL:HG (N) โยบ P:P (P) โยบ K:CG-GC (L) ยรม I:I (CE) C คร N:GI
(CC) โยบ HG:K (CG) โยบ HG:H (CH) ปฐก CK:GH (CI) โยบ M:GK (CM) โยบ CH:I
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ตัว จิตใจภายในข้าพเจ้าบังคับ
ข้าพเจ้าอยู่'
19 ดูเถิด จิตใจของข้าพเจ้า
เหมือนเหล้าองุ่ นซึ� งไม่มีที� ระ-
บายออก เหมือนถุงหนังเหล้า
องุ่ นใหม่ จะระเบิดอยู่ รอมร่อ
แล้ว
20 ข้ าพเจ้ าต้ องพู ดจึ งจะได้
ความบรรเทา ข้าพเจ้าต้องเปิด
ริมฝีปากขึ� นตอบ
21 ข้าพเจ้าจะไม่แสดงอคติต่อ
บุคคลใดๆ หรือใช้การประจบ
สอพลอต่อผู้ใด
22 เพราะข้ าพเจ้ าประจบสอ-
พลอไม่ได้ ถ้าทาํอย่างนั�น ผู้ทรง
สร้างของข้าพเจ้าจะกาํจัดข้าพ-
เจ้าเสียในไม่ช้า"

เอลีฮูใหเ้หตุผลกบัโยบ

33
"ท่านโยบเจ้าข้า อย่าง
ไรก็ตามขอฟั งคาํของ

ข้าพเจ้า และฟังถ้อยคาํทั� งสิ� น
ของข้าพเจ้า
2ดูเถิด บัดนี� ข้าพเจ้าได้อ้าปาก
ลิ� นภายในปากของข้าพเจ้ากพู็ด
3 ถ้ อยคาํ ของข้ าพเจ้ าสาํ แดง
ความเที�ยงธรรมแห่งจิตใจ และ
ริมฝีปากของข้ าพเจ้าจะกล่ าว
ความรู้อย่างจริงใจ
4 พระวิญญาณของพระเจ้ าได้
ทรงสร้างข้าพเจ้า และลมปราณ
ขององค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ7 ได้ให้
ชีวิตแก่ข้าพเจ้า

5ถ้าท่านตอบข้าพเจ้าได้ กต็อบ
ซี จงลาํดับถ้อยคาํของท่านต่อ
หน้าข้าพเจ้า เชิญเถอะ
6ดูเถิด ข้าพเจ้าอยู่อย่างท่าน
ตรงพระพักตร์พระเจ้า พระองค์
ทรงปั� นข้ าพเจ้าขึ� นมาจากดิน
ด้วยเหมือนกัน
7ดูเถิด อย่าให้ความกลัวข้าพ-
เจ้ากระทาํให้ท่านตกใจ ข้าพเจ้า
จะไม่ชักชวนท่านหนักเกินไป
8แน่ละ ท่านพูดให้ข้าพเจ้าฟัง
และข้าพเจ้าได้ยินเสียงถ้อยคาํ
ของท่านว่า
9`ข้าพเจ้าสะอาด ปราศจากการ
ละเมิด ข้าพเจ้าบริสุทธิ7  ไม่มี
ความชั�วช้าในข้าพเจ้าเลย
10 ดูเถิด พระองค์ทรงหาเรื� อง
กับข้าพเจ้า พระองค์ทรงนับว่า
ข้าพเจ้าเป็นศัตรูกับพระองค์
11 พระองค์ ทรงเอาเท้ าของ
ข้าพเจ้าใส่ขื� อไว้ และทรงเฝ้าดู
ทางของข้าพเจ้าทั�งสิ� น'
12 ดูเถิด ในเรื�องนี� ท่านไม่ยุติ-
ธรรมเลย ข้าพเจ้าจะตอบท่าน
พระเจ้าใหญ่ยิ�งกว่ามนุษย์
13 ทาํไมท่านจึงโต้แย้งกับพระ
องค์ เพราะพระองค์ไม่ทรงราย
งานเรื� องพระราชกิ จใดๆของ
พระองค์เลย
14 เพราะพระเจ้าตรัสครั� งหนึ� ง
เออ สองครั�ง แต่มนุษย์ไม่หยั�งรู้
ได้

โยบ HG, HH

(CL) มธ L:CN (GE) โยบ CH:CH (GC) โยบ CH:P (GG) โยบ CN:I (C) โยบ CH:M
(G) โยบ H:C (H) โยบ GN:K (K) โยบ CE:CG (I) โยบ HH:HG (M) โยบ L:HG-HI
(N) โยบ L:HK (P) พบญ CH:CK (L) โยบ L:CN (CE) โยบ L:HE-HC (CC) โยบ CH:GN
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15 ในความฝัน ในนิมิตกลาง
คืนเมื� อคนหลับสนิท เมื� อเขา
เคลิบเคลิ� มอยู่บนที�นอนของเขา
16 แล้วพระองค์ทรงเบิกหูของ
มนุษย์ และทรงประทับตราคาํ
สั�งสอนของเขาไว้
17 เพื� อว่าพระองค์จะได้หันให้
มนุษย์กลับจากเป้าหมายของเขา
และตัดความเย่อหยิ� งออกเสีย
จากมนุษย์
18 พระองค์ทรงยึดเหนี� ยววิญ-
ญาณของเขาไว้จากปากแดนคน
ตาย และยึดชีวิตของเขาไว้จาก
การที�จะพินาศด้วยดาบ
19 มนุษย์ยังถูกตีสอนด้วยความ
เจ็บปวดบนที� นอนของเขาด้วย
และด้วยความเจบ็ปวดอย่างสา-
หัสในกระดูกต่างๆของเขา
20 ชีวิตของเขาจึงได้เบื� ออาหาร
และจิตใจจึงได้เบื�ออาหารโอชะ
21 เนื� อของเขาทรุดโทรมไปมาก
จนมองไม่เห็น กระดูกของเขา
ซึ�งแลไม่เห็นนั�นกโ็ผล่ออกมา
22 เออ วิญญาณของเขาเข้าไป
ใกล้ปากแดนคนตาย และชีวิต
ของเขาใกล้ผู้ที�นาํความตายมา
23 ถ้ามี ผู้ ส่งข่าวผู้ หนึ� งมาเพื� อ
เขาเป็นล่าม หนึ� งในพันเพื� อ
แถลงแก่มนุษย์ว่าอะไรถูกเพื� อ
เขา
24 และผู้ ส่ งข่ าวนั� นกรุณาเขา
ทูลว่า `ขอทรงปล่อยเขาให้พ้น

จากที� จะไปยังปากแดนคนตาย
ข้าพระองค์พบค่าไถ่แล้ว
25 เนื� อของเขาจะอ่อนกว่าเนื� อ
เด็ก ขอให้เขากลับไปสู่ กาํลัง
เหมือนเมื�อยังหนุ่ม'
26 เขาจึงจะอธิษฐานต่อพระเจ้า
และพระองค์จะทรงพอพระทัย
เขา เขาจะเห็นพระพักตร์พระ
องค์ด้วยความชื� นบาน แล้ว
พระองค์จะทรงให้มนุษย์กลับสู่
สภาพความชอบธรรม
27 พระองค์ทรงทอดพระเนตร
มนุษย์ และถ้าผู้ใดกล่าวว่า `ข้า
บาปแล้ว และเห็นผิดเป็นชอบ
และมิได้เป็นประโยชน์อะไรแก่
ข้า'
28 พระองค์จะทรงไถ่ จิตวิญ-
ญาณของเขาให้พ้นจากการลงไป
สู่ปากแดนคนตาย และชีวิตของ
เขาจะเห็นความสว่าง
29 ดูเถิด พระเจ้าทรงกระทาํสิ�ง
เหล่านี� ทั� งสิ� นกับมนุษย์บ่อยๆ
หลายครั�ง
30 เพื�อจะนาํจิตวิญญาณของเขา
มาจากปากแดนคนตาย เพื�อให้
เขาแจ่มแจ้งขึ� นด้วยความสว่าง
แห่งผู้ทรงมีชีวิต
31 โอ ท่านโยบเจ้าข้า ขอตั� งใจ
ฟังข้าพเจ้า ขอเงียบ และข้าพ-
เจ้าจะพูด
32 ถ้ าท่ านมี อะไรพู ดก็ ตอบ
ข้าพเจ้ามาเถอะ เพราะข้าพเจ้า

โยบ HH

(CI) โยบ K:CH (CM) โยบ HM:CE (CN) โยบ CN:CC (CP) กจ CM:GN (CL) โยบ I:CN-CP
(GE) สดด CEN:CN (GC) โยบ N:I (GG) โยบ N:N (GH) วนฉ G:C (GK) โยบ HH:CP
(GI) G พกษ I:CK (GM) G พกษ GE:G (GN) ปฐก CM:CH (GP) โยบ HH:CP
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ปรารถนาแก้คดีให้ท่าน
33 ถ้าหาไม่กข็อฟังข้าพเจ้า ขอ
เงียบและข้าพเจ้าจะสอนปัญญา
ให้แก่ท่าน"

เอลีฮูกล่าวถึง
เหตุผลต่างๆของโยบ

34เอลีฮูพูดต่อไปว่า
2"โอ ท่านผู้มีปัญญา ขอฟังถ้อย
คาํของข้าพเจ้า ท่านผู้มีความรู้
ขอเงี�ยหูฟังข้าพเจ้า
3 เพราะหูก็ลองชิมถ้อยคาํอย่าง
กับเพดานปากชิมอาหาร
4ขอให้เราเลือกสิ� งที� ถูก ขอให้
เราเรียนรู้ในพวกเราเองว่าอะไร
ดี
5 เพราะโยบกล่าวว่า `ข้าพเจ้า
เป็นคนชอบธรรม และพระเจ้า
ทรงเอาความยุติธรรมที�ควรตก
แก่ข้าพเจ้าไปเสีย'
6ข้าพเจ้าถูกนับเป็นคนมุสา ถึง
แม้ข้าพเจ้าชอบธรรม แผลของ
ข้าพเจ้ารักษาไม่หายแม้ว่าข้าพ-
เจ้าไม่มีการละเมิดเลย
7ใครหนอที� จะเหมือนโยบ ผู้
ดื� มความเหยียดหยามเหมือน
ดื�มนํ�า
8 ผู้เข้าสังคมกับคนกระทาํความ
ชั�วช้า และเดินไปกับคนชั�ว
9เพราะท่านได้กล่าวว่า `ไม่เป็น
ประโยชน์อะไรแก่มนุษย์เราที�
เขาจะปีติยินดีในพระเจ้า'

10 เพราะฉะนั� น ท่านผู้มีความ
เข้าใจ ขอฟังข้าพเจ้า เมินเสีย
เถิ ดที� พระเ จ้ าจะทรงกระทาํ
ความชั� ว และที�องค์ผู้ทรง
มหิทธิฤทธิ7 จะทรงกระทาํความ
ชั�วช้า
11 เพราะพระเจ้าทรงสนองตาม
การกระทาํของมนุษย์ และพระ
องค์ทรงให้ เกิดแก่ เขาตามการ
กระทาํของเขา
12 แน่นอนทีเดียว พระเจ้าจะ
ไม่ทรงกระทาํชั�ว และองค์ผู้ทรง
มหิทธิ ฤทธิ7 จะไม่ ทรงผั นแปร
ความยุติธรรม
13 ใครแต่งตั� งให้พระองค์ปก
ครองโลก หรือใครเล่ามอบ
หมายทั�งโลกไว้กับพระองค์
14 ถ้าพระองค์ทรงเอาพระทัย
ใส่กับมนุษย์ และทรงรวบรวม
วิญญาณและลมปราณของเขา
กลับมาสู่พระองค์
15 เนื� อหนังทั� งสิ� นก็จะพินาศไป
ด้วยกัน และมนุษย์ก็จะกลับไป
เป็นผงคลีดิน
16 ถ้าท่านมีความเข้าใจ ขอฟัง
ข้อนี�  ขอฟังเสียงถ้อยคาํของ
ข้าพเจ้า
17 ผู้ที� เกลียดชังความยุติธรรม
ควรจะปกครองหรือ ท่านจะ
ประณามผู้ที�ชอบธรรมที�สุดหรือ
18 เหมาะสมหรือไม่ที�จะพูดแก่
กษัตริย์ว่า `ท่านผู้ชั�วร้าย' และ

โยบ HH, HK

(HH) สดด HK:CC (G) สภษ C:I (H) โยบ M:HE (K) โยบ HK:HM (I) โยบ CE:N
(M) โยบ GN:K (N) โยบ CI:CM (P) โยบ G:CE (L) โยบ L:GG-GH (CE) โยบ HK:G-H
(CC) โยบ HH:GM (CG) สดด CC:N (CH) โยบ HM:GH (CK) โยบ N:CN (CI) โยบ HE:GH
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แก่เจ้านายว่า `ท่านทั� งหลาย
ผู้อธรรม'
19 ยิ� งไม่ เหมาะสมที� จะแสดง
อคติแก่เจ้านาย หรือไม่ทรงเห็น
แก่คนมั� งคั� งมากกว่าคนยากจน
เพราะคนทั� งหมดนี� เป็ นพระ
หัตถกิจของพระองค์
20 สั กครู่ เดี ยวเขาทั� งหลายก็
ตาย เวลาเที�ยงคืนประชาชนตัว
สั� นและตายไป และผู้มีอานุ-
ภาพก็ถูกเอาไปเสียมิใช่ด้วยมือ
มนุษย์
21 เพราะพระเนตรของพระองค์
มองดู ทางทั� งหลายของมนุษย์
พระองค์ทรงเห็นย่างเท้าของเขา
หมด
22 ไม่มีที�มืดครึ� มหรือเงามัจจุ-
ราชซึ� งคนกระทาํความชั� วช้าจะ
ซ่อนตัวได้
23 เพราะพระองค์จะไม่ทรงกาํ-
หนดให้มนุษย์ทาํเกิ นสิ� งที� สม
ควร ให้เข้าเฝ้าพระเจ้ารับการ
พิพากษา
24 พระองค์ทรงทุบผู้มีอานุภาพ
เป็นชิ� นๆโดยไม่ต้องนับและทรง
ตั� งคนอื�นไว้แทน
25 เพราะฉะนั� นพระองค์ทรง
ทราบกิจการของเขา และทรง
ควํ�า เขาเสียในกลางคืน เขาก็
แหลกไป
26 พระองค์ ทรงตี เขาเหมื อน
อย่างคนชั�วต่อหน้าต่อตาคนอื�น

27 เพราะว่ าเขาทั� งหลายหั น
กลั บเสี ยจากการติ ดตามพระ
องค์ และไม่นับถือมรรคาของ
พระองค์แต่อย่างใดเลย
28 เหตุนี� เขาจึงกระทาํให้ เสียง
ร้ องของคนยากจนมาถึ งพระ
องค์ และพระองค์ทรงฟังเสียง
ร้องของผู้รับความทุกข์ใจ
29 เมื� อพระองค์ทรงประทาน
ความสงบให้ ใครจะสร้างความ
ยุ่งยากได้ เมื�อพระองค์ทรงซ่อน
พระพักตร์ของพระองค์ ใครจะ
เห็นพระองค์ได้ ไม่ว่าจะทาํ
แก่ประชาชาติหรือแก่ บุคคลก็
เหมือนกัน
30 เพื�อว่าคนหน้าซื�อใจคดจะไม่
ได้ครอบครอง และเขาจะไม่วาง
กับดักประชาชน
31 เพราะเป็นสิ� งเหมาะสมที� จะ
ร้องทูลพระเจ้าว่า `ข้าพระองค์
ได้รับการตีสอนแล้ว ข้าพระองค์
จะไม่ทาํผิดต่อไปอีก
32 ขอทรงโปรดสอนข้าพระองค์
ถึงสิ� งที� ข้าพระองค์มองไม่เห็น
ถ้าข้าพระองค์กระทาํความชั� วช้า
ข้าพระองค์จะไม่กระทาํอีก'
33 การตอบสนองของพระองค์
จะต้องเป็นอย่างที� ท่านต้องการ
หรือ ท่านจึงไม่รับ ท่านเองต้อง
เลือกและไม่ใช่ข้าพเจ้า เหตุฉะ-
นั� นท่านมีความคิดเห็นอย่างไร
กพู็ดไปเถิด

โยบ HK

(CL) โยบ CH:P (GE) สดด NH:CL (GC) โยบ HC:K (GG) สดด CHL:CC (GH) โยบ HK:CE
(GK) โยบ CL:G (GI) สดด HH:CI (GM) อพย CK:HE (GN) C ซมอ CI:CC
(GP) โยบ GG:L (GL) โยบ GL:C (HE) โยบ HK:GC (HC) โยบ HH:GN (HG) โยบ CE:G
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34 จงให้ คนที� เ ข้ า ใจพู ดกั บ
ข้าพเจ้า และให้คนฉลาดฟัง
ข้าพเจ้า
35 โยบพู ดอย่ างไม่ มี ความรู้
ถ้ อยคาํ ของเขาปราศจากสติ
ปัญญา
36 ข้าพเจ้าปรารถนาให้โยบถูก
ทดลองต่อไปถึงที�สุด เพราะว่า
เขาตอบเหมือนอย่างคนชั�ว
37 เพราะเขาเพิ� มการกบฏเข้า
กับบาปของเขา เขาตบมือเย้ย
อยู่ท่ามกลางเรา และทวีถ้อยคาํ
ของเขากล่าวร้ายพระเจ้า"

เอลีฮูกล่าวถึง
ความชอบธรรมของพระเจ้า

35เอลีฮูพูดต่อไปว่า
2"ท่านคิดว่า นี� ยุติธรรมหรือ
ท่านพูดหรือว่า `ความชอบ
ธรรมของข้ าพเจ้ ายิ� งกว่ าของ
พระเจ้า'
3ที�ท่านถามว่า `ข้าพเจ้าจะได้
ประโยชน์อะไร' และ `ข้าพเจ้า
จะได้ประโยชน์อะไรถ้าข้าพเจ้า
ได้ รั บการชาํ ระจากบาปของ
ข้าพเจ้า'
4 ข้ าพเจ้าจะตอบท่ านกับมิตร
สหายของท่านด้วย
5จงมองดูท้องฟ้าเถิด ดูเมฆซึ�ง
อยู่สูงกว่าท่าน
6ถ้าท่านทาํบาป ท่านจะได้อะไร
ที�กระทบกระเทือนพระองค์ ถ้า

การละเมิดของท่านทวีขึ� น ท่าน
ทาํอะไรแก่พระองค์
7ถ้าท่านเป็นคนชอบธรรม ท่าน
ถวายอะไรแด่พระองค์ หรือพระ
องค์ ทรงรั บอะไรจากมื อของ
ท่าน
8ความชั� วของท่านก็เป็นอันต-
รายแก่คนอย่างท่าน และความ
ชอบธรรมของท่านก็เป็นประ-
โยชน์แก่บุตรมนุษย์
9 เหตุด้วยการถูกบีบบังคับเป็น
อันมาก กท็าํให้ผู้ที�ถูกบีบบังคับ
นั� นร้องทุกข์ เขาร้องขอความ
ช่วยเหลือเนื� องด้วยแขนของผู้
มีอาํนาจ
10 แต่ไม่มีสักคนพูดว่า `พระ
เจ้าผู้ทรงสร้างข้าพเจ้า ผู้ทรง
ประทานเพลงในเวลากลางคืน
ทรงอยู่ที�ไหน
11 ผู้ ทรงสอนเรามากกว่าสอน
สัตว์แห่งแผ่นดินโลก และทรง
กระทาํให้เราฉลาดกว่านกในฟ้า
อากาศ'
12 เขาร้องทุกข์ ณ ที�นั�น แต่ไม่
มี ผู้ ใดตอบเขา เหตุความ
เย่อหยิ�งของคนชั�ว
13 แน่ละ พระเจ้ามิได้ฟังสิ� งไร้
สาระ และองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ7
กม็ิได้ทรงนับถือเสียงนั�น
14 ถึงแม้ท่านว่า ท่านจะไม่เห็น
พระองค์ แต่คดีนั�นกอ็ยู่ต่อพระ
พักตร์พระองค์ ฉะนั� นท่านจง

โยบ HK, HI

(HK) โยบ HK:G (HI) โยบ CH:G (HM) โยบ GH:CM (HN) C ซมอ CI:GH (G) มธ CG:HM
(H) โยบ L:GC (K) โยบ HK:P (I) โยบ GG:CG (M) สภษ P:HM (N) โยบ GG:G-H
(P) ยชว N:C-I (L) โยบ GK:CG (CE) โยบ HM:CH (CC) โยบ HG:P (CG) สดด CP:KC
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วางใจในพระองค์อยู่
15 บัดนี�  เพราะไม่เป็นเช่นนั� น
พระพิโรธของพระองค์ได้ลงโทษ
แต่พระองค์มิได้สนพระทัยการ
ละเมิดเสียมากมาย
16 เพราะฉะนั� นโยบจึงอ้ าปาก
พูดคาํลมๆแล้งๆ และทวีคาํพูด
โดยปราศจากความรู้"

พระเจ้าทรงชอบธรรม

36
และเอลี ฮู พู ดต่ อไป
ด้วยว่า

2 "ขอทนอ ยู่ กั บข้ าพเจ้ าสั ก
หน่อย และข้าพเจ้าจะสาํแดงแก่
ท่าน เพราะข้าพเจ้ามีบางสิ�งที�จะ
พูดแทนพระเจ้าอีก
3 ข้าพเจ้าจะเอาความรู้มาจากที�
ไกล และถวายความชอบธรรม
แก่ผู้ทรงสร้างข้าพเจ้า
4 เพราะที�จริงถ้อยคาํของข้าพ-
เจ้ามิใช่เท ็จ พระองค์ผู้ทรง
ความรู้รอบคอบสถิตกับท่าน
5ดูเถิด พระเจ้าทรงอานุภาพ
และมิได้ทรงเหยียดหยามผู้ ใด
เลย พระองค์ทรงอานุภาพใน
เรื�องกาํลังและสติปัญญา
6พระองค์มิได้สงวนชีวิตคนชั� ว
แต่ทรงประทานความยุติธรรม
แก่คนยากจน
7พระองค์มิได้ทรงหันพระเนตร
ของพระองค์จากคนชอบธรรม
แต่กับบรรดากษัตริย์บนพระที�
นั� ง พระองค์ทรงตั� งเขาไว้เป็น

นิตย์ และเขากอ็ยู่ในที�สูง
8และถ้าเขาถูกจาํด้วยพันธนา-
การ และติดอยู่ในบ่วงแห่งความ
ทุกข์ใจ
9พระองค์ก็ทรงสาํแดงกิจกรรม
ของเขาทั�งหลายแก่เขา และการ
ละเมิดของเขาว่าเขาได้กระทาํ
มากเกินไป
10 พระองค์ทรงเบิกหู ของเขา
ให้ฟังคาํเตือนสอน และทรง
บัญชาให้เขากลับจากความชั�วช้า
ของเขา
11 ถ้าเขาทั� งหลายเชื� อฟัง และ
ปรนนิบัติพระองค์ เขาจะอยู่
ครบอายุของเขาด้วยความเจริญ
รุ่งเรือง และอยู่ครบปีของเขา
ด้วยความสุขใจ
12 แต่ถ้าเขาทั� งหลายไม่เชื� อฟัง
เขาทั� งหลายจะพินาศด้วยดาบ
และตายโดยปราศจากความรู้
13 คนหน้าซื�อใจคดกส็ะสมพระ
พิโรธ เมื� อพระองค์ทรงมัดเขา
เขาไม่ร้องให้ช่วย
14 เขาตายเมื�อยังหนุ่มอยู่ และ
ชีวิตของเขาอยู่ท่ามกลางผู้ เป็น
มลทิน
15 พระองค์ทรงช่วยคนยากจน
ให้พ้นด้วยความทุกข์ใจของเขา
และทรงให้ความลาํเค็ญเบิกหู
ของเขา
16 เออ พระองค์ทรงชวนท่าน
ให้ออกมาจากความคับใจ มายัง

โยบ HI, HM

(CI) โยบ L:CK (CM) โยบ H:C (G) โยบ GC:H (H) โยบ GP:CG-CH (K) โยบ CH:K
(I) โยบ CE:H (M) โยบ GC:N-L (N) G พศด CM:L (P) โยบ CH:GN (L) โยบ CE:G
(CE) โยบ HM:CI (CC) โยบ GG:GC (CG) พบญ CP:CI (CH) กดว HG:CK

 18_job.pub 
 page 49

 Wednesday, March 02, 2016 23:57 



หน้า 1129

ที�กว้างที� ไม่มีการบีบ และสิ� งที�
วางไว้ในสาํรับของท่านก็มีแต่สิ�ง
อ้วนพี
17 แต่ท่านกส็มกับการพิพากษา
คนชั� ว การพิพากษาและความ
เที�ยงธรรมมาทันจับท่าน
18 เหตุด้วยพระพิโรธ จงระวัง
เถิด เกรงว่าพระองค์จะเอาท่าน
ไปเสียด้วยการลงโทษ แล้วแม้
การไถ่อันยิ� งใหญ่ก็ไม่สามารถ
ช่วยท่านให้พ้นได้
19 พระองค์ จะสนพระทั ยใน
ทรัพย์สมบัติของท่าน หรือทอง
คาํ หรือเรี� ยวแรงทั� งสิ� นหรือ
เปล่าเลย
20 อย่าอาลัยถึงกลางคืน เมื� อ
ชนชาติทั� งหลายถูกตัดขาดในที�
ของเขา
21 ระวังให้ดี อย่าหันไปหา
ความชั� วช้า เพราะท่านเลือกสิ� ง
นี� มากกว่าเลือกความทุกข์ใจ
22 ดูเถิด พระเจ้าทรงสาํแดง
ความยิ� งใหญ่ด้วยฤทธานุภาพ
ของพระองค์ ผู้ใดเป็นผู้สั�งสอน
เหมือนอย่างพระองค์เล่า
23 ผู้ใดเป็นผู้บงการมรรคาของ
พระองค์ หรือผู้ใดจะพูดได้ว่า
`พระองค์ทรงกระทาํความชั� วช้า
แล้ว'
24 จงระลึกถึงที� จะยกย่องพระ
ราชกิจของพระองค์ ซึ� งมนุษย์
ได้เห็นนั�น

25 มนุษย์ทั� งปวงเพ่งดูสิ�งนั�นอยู่
แล้ว มนุษย์เห็นสิ�งนั�นได้แต่ไกล
26 ดูเถิด พระเจ้านั� นใหญ่ยิ� ง
และเราก็หาหยั�งรู้ถึงพระองค์ไม่
อายุของพระองค์เป็นสิ� งที� ค้นหา
กันไม่ได้
27 เพราะพระองค์ทรงดึ งหยด
นํ�า ขึ� นไป ซึ� งตกลงเป็นฝนจาก
ไอนํ�าของพระองค์
28 ซึ� งเมฆก็เทลงมา และหยด
ลงที�มนุษย์อย่างอุดม
29 เออ มีคนใดเข้าใจการแผ่
ของเมฆหรือ และการคะนอง
แห่งพลับพลาของพระองค์หรือ
30 ดูเถิด พระองค์ทรงกระจาย
ฟ้าแลบออกไปรอบพระองค์และ
คลุมก้นของทะเล
31 เพราะพระองค์ทรงพิพากษา
ชนชาติทั� งหลายด้วยสิ� งนี�  พระ
องค์ประทานอาหารอย่างอุดม
สมบูรณ์
32 พระองค์ ทรงคลุ มฟ้ าแลบ
ด้วยเมฆ และทรงบัญชาให้เมฆ
บังฟ้าแลบนั�น
33 เสียงครืนๆของมันประกาศ
เกี�ยวกับพระองค์  และฝูงสัตว์
ก็ประกาศเกี� ยวกับพายุซึ� งจะมา
ถึง"

พระราชกิจและสติปัญญา
ของพระเจ้า

37
"เรื� องนี� กระทาํให้หัวใจ
ของข้าพเจ้าสั�นรัว สะ-

โยบ HM, HN

(CN) โยบ CM:I (CP) สดด G:I (CL) สภษ CE:G (GE) โยบ H:GE-GC (GC) สดด MM:CP
(GG) C ซมอ G:N-P (GH) โยบ HK:CH (GK) โยบ CG:CH (GM) โยบ HN:I (GN) โยบ I:L
(GP) โยบ HN:CC (GL) โยบ HN:CM (HE) โยบ HP:GI (HC) โยบ HN:CH (HG) โยบ GM:L
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ทกสะท้านขวัญหนีดีฝ่อ
2จงตั� งใจฟังเสียงกัมปนาทของ
พระองค์ และเสียงกระหึ� มที�
ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระ
องค์
3พระองค์ทรงปล่อยให้ไปทั�วใต้
ฟ้าทั� งสิ� น และฟ้าแลบของพระ
องค์ไปถึงสุดปลายแผ่นดินโลก
4พระสุรเสียงของพระองค์คราง
กระหึ� มตามไป พระองค์ทรง
แผดพระสุ รเสี ยงอั นโอฬารึ ก
ของพระองค์ พระองค์มิได้ทรง
หน่วงเหนี� ยวฟ้าแลบเมื� อได้ยิน
พระสุรเสียงของพระองค์
5พระเจ้าทรงสาํแดงกัมปนาท
อย่างประหลาดด้วยพระสุรเสียง
ของพระองค์ พระองค์ทรงกระ-
ทาํการใหญ่โตซึ�งเราเข้าใจไม่ได้
6 เพราะพระองค์ตรัสกับหิมะว่า
`ตกลงบนแผ่นดินซี' และในทาํ-
นองเดียวกันก็ตรัสกับฝน และ
กับห่าฝนอันหนักแห่งกาํลังของ
พระองค์
7พระองค์ทรงมัดมือของมนุษย์
ทุกคน เพื� อทุกคนจะรู้ จักพระ
ราชกิจของพระองค์
8แล้วสัตว์ป่าจึงเข้าไปสู่ รังของ
มัน และพักอยู่ในถํ�าของมัน
9ลมหมุนออกมาจากห้องทิศ
ใต้ และความหนาวมาจากลม
เหนือ
10 พระเจ้าประทานนํ�า ค้างแข็ง

ด้วยลมหายใจของพระองค์ และ
นํ�ากว้างใหญ่กแ็ขง็ตัว
11 เช่นเดี ยวกั นพระองค์ทรง
บรรทุกความชุ่มชื� นไว้ที� เมฆทึบ
พระองค์ทรงกระจายเมฆแห่งฟ้า
แลบออกไป
12 มันหันไปๆตามการนาํของ
พระองค์ เพื� อให้มันทาํตามที�
พระองค์ทรงบัญชามันไว้เหนือ
ผิวพิภพโลกนี�
13 ไม่ ว่าจะเป็นเพื� อการตีสอน
หรือเพื� อแผ่นดินของพระองค์
หรือเพื�อความเมตตา พระองค์
ทรงกระทาํให้สิ�งเหล่านี� เกิดขึ� น
14 โอ ท่านโยบเจ้าข้า ขอฟังข้อ
นี�  จงนิ� งพิจารณาการกระทาํอัน
มหัศจรรย์ของพระเจ้า
15 ท่ านทราบหรื อว่ าพระเจ้ า
ทรงกาํชับมันอย่างไร และกระ-
ทาํให้ฟ้าแลบแห่งเมฆของพระ
องค์มีแสง
16 ท่านทราบถึงการทรงตัวของ
เมฆหรือ เป็นพระราชกิจอัน
ประหลาดของพระองค์ ผู้ สม-
บูรณ์ในความรู้
17 ตัวท่าน ผู้ที� เสื� อผ้าของตน
ร้อนเมื�อแผ่นดินโลกอบอ้าวและ
ชื� นเพราะลมทิศใต้
18 ท่านแผ่ฟ้าออกไปพร้อมกับ
พระองค์ได้หรือ ให้แข็งอย่าง
คันฉ่องหลอม
19 จงสอนเรามาว่าเราควรจะทูล

โยบ HN

(G) โยบ HN:I (H) สดด NN:CH (K) สดด GL:H-L (I) G ซมอ GG:CK (M) โยบ HP:GG
(N) โยบ I:CG (P) สดด CEK:GG (L) โยบ L:L (CE) โยบ HP:GL-HE (CC) โยบ HM:GN
(CG) สดด MI:L (CH) โยบ HN:M (CK) อพย CK:CH (CI) โยบ GP:GK (CM) โยบ GM:P
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พระองค์อย่างไร เพราะความ
มืดเราจึงร่างสาํนวนของเราไม่
ได้
20 จะทู ลพระองค์ ได้ ไหมว่ า
ข้าพเจ้าอยากจะทูล ถ้าผู้ใดทูล
เขาจะต้องถูกกลืนไปหมดเป็น
แน่
21 บัดนี� มนุษย์เพ่งดูฟ้าแลบอัน
สุกใสแห่งเมฆไม่ได้ เมื�อลมผ่าน
ไปกวาดให้กระจ่าง
22 แสงทองส่องมาจากทิศเหนือ
พระเจ้าทรงฉลองพระองค์ด้วย
ความโอ่ อ่ าตระการอย่ างน่ า
คร้ามกลัว
23 องค์ ผู้ ทรงมหิ ทธิ ฤทธิ7 นั� น
เราจะค้นพบพระองค์ไม่ได้ พระ
องค์ใหญ่ยิ� งในเรื� องฤทธานุภาพ
ความยุติธรรมและความเที� ยง
ธรรมอันมากยิ�ง พระองค์จะไม่
ทรงฝ่าฝืน
24 เพราะฉะนั� นมนุษย์ จึ งยาํ-
เกรงพระองค์ พระองค์ไม่ทรง
นับถือผู้ ใดที� มี ใจประกอบด้วย
สติปัญญา"

พระเจ้าทรงตอบโยบ

38
แล้วพระเยโฮวาห์ทรง
ตอบโยบออกมาจากลม

หมุนว่า
2 "นี� ใครหนอที� ให้ คาํ ปรึ กษา
มืดมนไปด้วยถ้อยคาํอันปราศ-
จากความรู้
3จงคาดเอวไว้อย่างกับลูกผู้ชาย

หน่อยซิ เราจะถามเจ้า ขอเจ้า
ตอบเรา
4 เมื� อเราวางรากฐานของแผ่น
ดินโลกนั�น เจ้าอยู่ที�ไหน ถ้าเจ้า
มีความเข้าใจกบ็อกเรามา
5 ผู้ ใดได้กาํหนดขนาดให้ โลก
แน่นอนละ เจ้าต้องรู้ซี หรือใคร
ขึงเชือกวัดบนนั�น
6 รากฐานของโลกจมไปอยู่บน
อะไร หรือผู้ใดวางศิลามุมเอก
ของมัน
7ในเมื�อดาวรุ่งแซ่ซ้องสรรเสริญ
และบรรดาบุ ตรชายทั� งหลาย
ของพระเจ้ าโห่ ร้ องด้ วยความ
ชื�นบาน
8หรือผู้ใดเอาประตูปิดทะเลไว้
เมื� อมันระเบิดออกมา ดังออก
มาจากครรภ์
9 เมื� อเราสร้างเมฆให้เป็นเสื� อ
และความมื ดทึบเป็ นผ้ าอ้ อม
ของมัน
10 แล้วกาํหนดเขตให้มัน และ
วางดาลและประตู
11 และกล่าวว่า `เจ้าไปได้ไกล
แค่นี� แหละ อย่าเลยไปอีก และ
คลื� นคะนองของเจ้าหยุดเพียง
แค่นี� แหละ'
12 เจ้าได้ บังคับบัญชาอรุณตั� ง
แต่เจ้าเกิดมา และเป็นเหตุให้
อรุโณทัยรู้จักที�ของมันหรือ
13 เพื� อมันจะจับปลายแผ่นดิน
โลก และสลัดคนชั� วออกไปเสีย

โยบ HN, HP

(GE) สดด CHL:K (GC) โยบ GM:L (GG) สภษ GI:GH (GH) โยบ HN:CL (GK) สดด CHE:K
(C) โยบ HN:C-G (G) โยบ CG:H (H) โยบ KE:N (K) สภษ P:GG (I) โยบ CC:L
(M) โยบ GM:N (N) วว G:GP (P) โยบ HP:CE (L) ปฐก C:G (CE) ปฐก C:L; โยบ GM:CE
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จากโลก
14 โลกก็เปลี� ยนไปเหมือนดิน
เหนียวถูกตราประทับ และทุก
สิ�งเด่นออกมาเหมือนเสื� อผ้า
15 แสงสว่างถูกยึดไว้ เสียจาก
คนชั�วร้าย และแขนของเขาที�เงื� อ
ขึ� นกถู็กหักเสีย
16 เจ้าเข้าไปในตานํ�าแห่งทะเล
แล้วหรือ หรือเดินเข้าไปในซอก
มหาสมุทรแล้วหรือ
17 เขาเผยประตู ความตายแก่
เจ้าแล้วหรือ หรือเจ้าได้เห็น
ประตูเงามัจจุราชแล้วหรือ
18 เจ้ าหยั� ง รู้ ความกว้ างใหญ่
ของแผ่นดินโลกหรือ ถ้าเจ้ารู้
ทั�งหมดนี� กจ็งบอกมา
19 ทางที� จะนาํ ไปสู่ สาํนั กของ
ความสว่างอยู่ที�ไหน และส่วนที�
มืด  สถานที�นั�นอยู่ที�ไหน
20 เพื� อเจ้ าจะได้ พามั นไปยั ง
แดนของมัน และเพื�อเจ้าจะได้
เห็นทางไปบ้านของมัน
21 เจ้าคงรู้เพราะเจ้าเกิดมาแล้ว
อายุของเจ้ากม็ากเหลือหลาย
22 เจ้าเข้ าไปในคลั งหิมะแล้ ว
หรือ หรือเจ้าเห็นคลังลูกเห็บ
แล้วหรือ
23 ซึ� งเราสงวนไว้เพื� อเวลายาก
ลาํบาก เพื�อวันศึกและสงคราม
24 ทางที�จะไปสู่ที�ซึ� งความสว่าง
แจกจ่ ายออกไปนั� นอยู่ ที� ไหน
หรือที� ซึ� งลมตะวันออกกระจาย

ไปบนแผ่นดินโลกอยู่ที�ไหน
25 ใครเซาะช่องให้ กระแสฝน
และทาํทางให้ฟ้าผ่า
26 ให้นาํฝนมาบนแผ่นดินที� ไม่
มีคนอยู่ และบนถิ�นทุรกันดาร
ซึ�งไม่มีมนุษย์ที�นั�น
27 เพื� อให้พื� นดินที� รกร้างและ
ว่างเปล่าได้อิ�มเอม และกระทาํ
ให้หน่อของต้นอ่อนงอกขึ� น
28 ฝนมีพ่อหรือ หรือผู้ใดได้
กระทาํให้เกิดหยาดนํ�าค้าง
29 นํ�าแข็งมาจากครรภ์ของผู้ใด
ผู้ใดให้กาํเนิดแก่ปุยนํ�าค้างแข็ง
แห่งฟ้าสวรรค์
30 นํ�า ถูกซ่ อนไว้ เหมือนมี หิน
ปิดบัง และผิวมหาสมุทรแขง็ตัว
31 เจ้ามัดหมู่ดาวลูกไก่ให้ เป็น
กลุ่มได้หรือ หรือแก้เครื�องผูก
หมู่ดาวไถได้หรือ
32 เจ้ านาํดาวนั กษัตรออกมา
ตามฤดูของมันได้หรือ หรือเจ้า
นาํทางของหมู่ดาวจระเข้และลูก
ของมันได้ไหม
33 เจ้ารู้ กฎของฟ้าสวรรค์หรือ
เปล่า เจ้าตั� งฟ้าสวรรค์ให้
ครอบครองแผ่นดินได้หรือ
34 เจ้าตะเบ็งเสียงไปถึงเมฆได้
ไหมล่ะ เพื�อนํ�ามากมายจะลงมา
คลุมเจ้า
35 เจ้าใช้ฟ้าแลบออกไปเพื�อให้
มันไปและพูดกับเจ้าว่า `เราอยู่
ที�นี� ' ได้ไหม

โยบ HP

(CK) สดด CEK:G (CI) โยบ I:CK (CM) สดด NN:CL (CN) สดด L:CH (CP) สดด NK:CN
(CL) โยบ HP:CG (GC) โยบ HP:K (GG) โยบ M:CM (GH) โยบ HM:HC (GK) โยบ HP:CG
(GI) โยบ GP:GM (GM) สดด CEK:CE (GP) โยบ HP:P (GL) โยบ HP:P (HE) โยบ HN:CE
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36 ใครให้ สติ ปั ญญาภายใน
หรือให้ความเข้าใจแก่จิตใจ
37 ใครจะนับเมฆด้วยสติปัญญา
ได้ หรือใครจะเอียงถุงนํ�าของ
ท้องฟ้าได้
38 เมื� อผงคลี แข็ งอย่ างโลหะ
หลอม เมื�อก้อนดินเกาะกันแน่น
หรือ
39 เจ้าล่าเหยื� อให้สิงโตได้หรือ
หรือให้สิ งโตหนุ่ มที� หิ วอิ� มได้
ไหมล่ะ
40 เมื� อมันหมอบอยู่ ในถํ�าของ
มัน หรือนอนคอยอยู่ในที�กาํบัง
41 ใครจัดหาเหยื�อให้กา เมื� อ
ลูกอ่อนของมันร้องต่อพระเจ้า
และระเหระหนไปเพราะขาด
อาหาร"
พระเจ้าทรงสําแดงใหโ้ยบเห็น

สติปัญญาของพระองค์
ในสิ�งสารพดัที�ทรงสรา้งไว้

39
"เจ้ ารู้ ไหมว่ าเลี ยงผา
ตกลูกเมื� อไร เจ้าเคย

เฝ้าดูกวางตัวเมียตกลูกหรือ
2เจ้านับเดือนที�มันท้องครบได้
หรือ และเจ้ารู้ เวลาเมื� อมันตก
ลูกไหม
3 คือเมื� อมั นฟุบลงตกลู กของ
มันแล้วกต็กลูกอ่อนของมันออก
มา
4 ลู กอ่ อนของมันแข็ งแรงขึ� น
มั นเติ บโตใหญ่ ด้ วยมี ข้ าวกิ น
มันออกไปแล้วไม่กลับมาหาอีก

5ใครปล่อยให้ลาป่าวิ� งกระเจิง
ไป ใครแก้เชือกผูกลาเปลี�ยว
6ซึ� งเราได้ให้ถิ� นทุรกันดารเป็น
บ้านของมัน และให้ดินแห้งแล้ง
เป็นที�อาศัยของมัน
7มันเย้ยเสียงอึกทึกของเมือง
มันไม่ได้ยินเสียงของผู้ขับขี�ตะ-
โกนบอก
8มันตระเวนภู เขาอันเป็นลาน
หญ้าของมัน และมันแสวงหา
หญ้าเขียวทุกอย่าง
9 ม้ายูนิคอนยอมรับใช้เจ้าหรือ
มันจะนอนค้างคืนอยู่ที� รางหญ้า
ของเจ้าหรือ
10 เจ้าเอาเชือกผูกม้ายูนิคอน
ให้ลากไถได้หรือ หรือมันจะ
ยอมคราดที�ลุ่มตามเจ้าไปหรือ
11 เจ้าจะพึ� งมัน เพราะแรงมัน
มากได้หรือ หรือจะมอบงาน
ของเจ้าไว้กับมัน
12 เจ้าไว้ใจว่ามันจะกลับมาและ
นาํข้าวของเจ้ามาที�ลานนวดข้าว
หรือ
13 เจ้าให้ปีกอันสวยงามแก่นก
ยูงหรือ และให้ปีกและขนแก่
นกกระจอกเทศหรือ
14 ซึ� งละไข่ของมันไว้กับดินให้
มันอบอุ่นอยู่ในดิน
15 ลืมไปว่า ตีนหนึ� งอาจจะ
เหยียบมันแหลก และสัตว์ป่าทุ่ง
จะยํ�ามัน
16 มันรุนแรงต่อลูกอ่อนของมัน

โยบ HP, HL

(HM) โยบ HG:P (HN) ปฐก CI:I (HL) โยบ K:CE (KE) ปฐก KL:L (KC) สดด CEK:GN
(C) C ซมอ GK:G (G) ยรม G:GK (I) โยบ M:I (M) พบญ GL:GH (N) โยบ HL:CP
(P) โยบ KE:CI (L) กดว GH:GG (CE) โยบ HL:I (CC) สดด GE:N (CG) นหม CH:CI
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อย่างกับว่าไม่ใช่ลูกของมัน ถึง
มันจะเหนื�อยเปล่า มันกไ็ม่กลัว
17 เพราะพระเจ้าทรงกระทาํให้
มันลืมสติปัญญา และมิได้ทรง
ให้มันมีความเข้าใจ
18 เมื�อมันเร่งตัวเองให้หนี มัน
หัวเราะเยาะม้าและคนขี�
19 เจ้าให้พลังแก่ม้าหรือ เจ้า
ห่มคอของมันด้วยฟ้าร้องหรือ
20 เจ้าทาํให้มันกลัวอย่างตัa ก-
แตนหรือ เสียงหายใจอันดังของ
มันน่าสะพรึงกลัว
21 มันตะกุยไปในหุบเขา และ
เต้นโลดด้วยกาํลังของมัน มัน
ออกไปปะทะคนถืออาวุธ
22 มันหั วเราะเยาะความกลั ว
และไม่ตกใจ มันไม่หันกลับหนี
ดาบ
23 แล่งธนูกวัดแกว่งกระทบมัน
ทั� งหอกใหญ่ ที� วาววั บและโล่
กระแทกมัน
24 มันโกยดินด้วยความดุ ร้ าย
และเดือดดาล พอได้ยินเสียง
แตร  มันยืนนิ�งอยู่ต่อไปไม่ได้
25 เมื�อเป่าแตรขึ� น มันร้อง `ฮี
แฮ่' มันได้กลิ�นสงครามแต่ไกล
ทั�งเสียงตะโกนของผู้บังคับบัญ-
ชาและเสียงโห่ร้อง
26 เหยี� ยวนกเขาโผไปมาด้ วย
สติปัญญาของเจ้าหรือ และกาง
ปีกของมันตรงไปทางทิศใต้
27 นกอิ นทรี ทะยานขึ� นตาม

บัญชาของเจ้าหรือ ทั�งทาํรังของ
มันบนที�สูง
28 มันอยู่ ที� หน้ าผาและทาํ รั ง
ของมั นบนชะโงกผาและบนที�
เข้มแขง็
29 มันส่ ายหาเหยื� อจากที� นั� น
ตาของมันเห็นเหยื�อได้แต่ไกล
30 ลูกอ่อนของมันดูดเลือดและ
มีอะไรถูกฆ่าตายที�ไหน มันอยู่ที�
นั�นแหละ"

โยบถ่อมตวัลง

40
และพระเยโฮวาห์ตรัส
กับโยบว่า

2 "คนมักติจะโต้แย้งกับองค์ ผู้
ทรงมหิทธิฤทธิ7 หรือ เขาผู้ โต้
แย้งกับพระเจ้า ขอให้เขาตอบ
หน่อยเถอะ"
3แล้วโยบทูลตอบพระเยโฮวาห์
ว่า
4"ดูเถิด ข้าพระองค์นี� กก็ระจิริด
จะทูลพระองค์ว่ากระไรได้ ข้า
พระองค์เอามือปิดปาก
5 ข้ าพระองค์ ได้กราบทูลครั� ง
หนึ�งแล้ว และจะไม่กราบทูลอีก
สองครั� งแล้ว แต่ข้าพระองค์จะ
ไม่ทูลต่อไป"
6แล้วพระเยโฮวาห์ทรงตอบโยบ
ออกมาจากลมหมุนว่า
7 "จงคาดเอวไว้อย่างลูกผู้ ชาย
หน่อยซี เราจะถามเจ้า ขอเจ้า
ตอบเรา
8เจ้ายังจะให้เราอยู่ฝ่ายผิดหรือ

โยบ HL, KE

(CN) โยบ CN:K (CP) โยบ HL:N (CL) อพย CI:C (GE) โยบ KC:GE (GG) โยบ HL:CM
(GH) โยบ KC:GM (GK) โยบ HN:GE (GI) สดด NE:H (GM) ลนต CM:CC (GN) อพย CL:K
(GP) C ซมอ CK:K (GL) โยบ L:GM (HE) อสค HL:CN (C) โยบ KE:M (G) โยบ L:H
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เจ้าจะหาว่าเราผิด เพื� อเจ้าจะ
เป็นฝ่ายชอบหรือ
9เจ้ามีแขนเหมือนพระเจ้าหรือ
และเจ้าทาํเสียงกัมปนาทเหมือน
เสียงของพระองค์ได้หรือ
10 จงเอาความโอ่ อ่ าตระการ
และความสง่าผ่าเผยประดับตัว
จงเอาสง่าราศีและความสง่างาม
ห่มตัว
11 เทความกริ� วที� ล้นของเจ้านั� น
ออกมา จงดูทุกคนที� เย่อหยิ� ง
และทาํให้เขาตกตํ�าลง
12 จงดูทุกคนที� เย่อหยิ�งและดึง
เขาลงมา และเหยียบคนชั� วไว้
ตรงที�ที�เขายืนอยู่นั�น
13 ซ่อนเขาไว้ในผงคลี ด้วยกัน
พันหน้าของเขาไว้ในที�ลึกลับ
14 แล้วเราเองจะยอมรับว่า มือ
ขวาของเจ้าสามารถช่วยเจ้าได้
15 ดูเบเฮโมทเถิด ซึ� งเราได้
สร้างอย่างที� เราได้สร้างเจ้า มัน
กินหญ้าเหมือนวัว
16 ดูเถิด กาํลังของมันอยู่ในเอว
และฤทธิ7ของมันอยู่ในกล้ามเนื� อ
ท้อง
17 มันขยับหางของมันให้แข็ง
เหมือนไม้สนสีดาร์ เอ็นโคนขา
ของมันกส็านเข้าด้วยกัน
18 กระดูกของมันเหมือนท่อน
ทองสัมฤทธิ7  และกระดูกของมัน
เหมือนท่อนเหลก็
19 มันเป็นพระราชกิจชิ� นที�สาํ-

คัญของพระเจ้า ผู้ทรงสร้างมัน
สามารถนาํดาบมาถึงมันได้
20 ภู เขาผลิตอาหารให้มันแน่
เป็นที� ที� สัตว์ป่าทุ่ งทุกชนิดเล่น
อยู่
21 มันนอนอยู่ ใต้ต้นไม้ที� มี ร่ม
เงา ในเพิงอ้อและในบึง
22 ต้นไม้ที�มีร่มเงาเป็นเงาคลุม
มัน ต้นหลิวแห่งธารนํ�าล้อมมัน
ไว้
23 ดูเถิด มันดื�มแม่นํ�าจนหมด
และไม่รีบหนีไป มันวางใจว่าจะ
ดูดแม่นํ�าจอร์แดนเข้าใส่ปากมัน
24 มันจ้องตาดูแม่นํ�า จมูกมัน
ทะลุผ่านบ่วงทั�งหลายได้"
พระเจ้าทรงแสดงฤทธิ< อํานาจ

ในตวัเลวีอาธาน

41
"เจ้ าจะลากเลวีอาธาน
ออกมาด้วยเบ็ดได้หรือ

หรือจะเอาเชือกกดลิ� นของมัน
ลงได้
2 เจ้าเอาเชือกสนตะพายมันได้
หรือ หรือเอาหนามเจาะคางมัน
ได้
3มั นจะวิ งวอนต่อเจ้ าเป็นอั น
มากหรือ มันจะพูดด้วยคาํอ่อน
หวานกับเจ้าหรือ
4 มันจะทาํ พันธสั ญญากั บเจ้ า
เพื� อเจ้าจะรับมันเป็นบ่าวตลอด
ไปหรือ
5 เจ้าจะเล่นกั บมั นเหมือนนก
หรือเจ้าจะผูกมันไว้ให้สาวๆของ

โยบ KE, KC

(L) โยบ L:K (CE) โยบ HL:CL (CC) โยบ GE:GH (CG) สดด ME:CG (CH) โยบ CK:CH
(CK) สดด KK:H (CI) ปฐก C:GK (CN) โยบ KC:GH (CP) โยบ N:CG (CL) โยบ GM:CH
(GE) โยบ KE:CI (GC) อสย CL:M (GG) ลนต GH:KE (GH) อสย HN:GI (GK) โยบ KC:C
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เจ้าเล่นหรือ
6 เพื� อนฝู งจะมาจับและกินมัน
ได้หรือ เขาทั� งหลายจะแบ่งกัน
ท่ามกลางพวกพ่อค้าหรือ
7 เจ้าเอาฉมวกปักหนังของมัน
หรือเอาหลาวแทงหัวของมันได้
หรือ
8ลงมือจับมันดู เมื�อคิดถึงการ
ต่อสู้ กับมันแล้ว เจ้าจะไม่คิดทาํ
อีก
9ดูเถิด ความหวังของคนที�อาจ
สู้ มันนั� นก็เป็นของเปล่า เมื� อ
เห็นมันเข้าเท่านั� น จะไม่ล้มลง
หรือ
10 ไม่มีใครดุพอที� จะไปยั� วเย้า
มัน แล้วใครเล่าจะยืนมั�นต่อเรา
ได้
11 ใครเล่าที� จะขัดขวางเรา ซึ� ง
เราจะต้องตอบสนองเขา สิ�งใดๆ
ที� อยู่ ใต้ฟ้าสวรรค์ทั� งสิ� นก็เป็น
ของเรา
12 เราจะไม่ งดพู ดถึ งอวั ยวะ
ต่างๆของมัน หรือกาํลังอันแขง็
กล้าของมัน หรือโครงร่างอันดี
ของมัน
13 ใครจะถลกเสื� อชั� นนอกของ
มันออกได้ ใครจะแทงเข้าไปใน
เสื� อเกราะสองชั�นของมันได้
14 ใครจะเปิดประตูหน้าของมัน
ได้ ฟันของมันนั�นน่าสยดสยอง
โดยรอบ
15 เกล็ดของมันอยู่อย่างทะนง

แนบตั วมั นสนิ ทเหมื อนอย่ าง
ตราผนึก
16 มันอยู่ ชิดกันมาก ไม่มีลม
ผ่านเข้าไปได้
17 เกล็ดเหล่านั� นต่อซึ� งกันและ
กัน มันเกาะติดหมด และแยก
จากกันไม่ได้
18 การจามของมันปล่อยแสง
สว่างออกมา ตาของมันเหมือน
อย่างแสงอรุณรุ่งเช้า
19 คบเพลิงออกมาจากปากของ
มัน ประกายไฟกระโดดออกมา
20 ควันออกมาทางรูจมูกของ
มันอย่างกับมาจากหม้อ หรือ
หม้อขนาดใหญ่ที�เดือดพล่าน
21 ลมหายใจของมันจุดถ่านลุก
เปลวเพลิงออกมาจากปากของ
มัน
22 กาํ ลั งอ ยู่ ในลาํ คอของมั น
และความสยดสยองเต้นอยู่ ข้าง
หน้ามัน
23 หลืบเนื� อของมันเกาะติดกัน
หล่อติดกันแน่น ทาํอะไรมันไม่
ได้
24 หั วใจของมั นแข็งอย่ างกั บ
หิน เออ แขง็เหมือนอย่างแท่น
หินโม่
25 เมื�อมันลอยขึ� นมา ผู้มีอานุ-
ภาพก็กลัวมัน พอมันแว้ง เขา
ทั�งหลายกม็ีใจฝ่อเสียแล้ว
26 ถึงคนใดเอาดาบลองแทงมัน
ก็ต่อต้านมันไม่ได้ ไม่ว่าหอก

โยบ KC

(M) วนฉ CK:CC (N) โยบ KC:GM (P) C พกษ GE:CC (L) พบญ GP:HK (CE) ปฐก KL:L
(CC) โยบ GG:G (CG) ปฐก C:GI (CH) G พกษ CL:GP (CK) โยบ HP:CE (CI) ยรม L:GH
(CP) โยบ H:L (CL) สดด CP:P (GE) ยรม C:CH (GC) สดด CP:P (GG) โยบ HL:CL
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หรือแหลน หรือหอกซัด
27 มันนับเหลก็ว่าเป็นฟาง และ
ทองสัมฤทธิ7 ว่าเป็นไม้ผุ
28 ลูกธนูทาํให้มันหนีไปไม่ได้
หินลูกสลิงกก็ลายเป็นตอข้าว
29 ไม้กระบองก็นับเป็นตอข้าว
ด้วย มันหัวเราะเยาะการซัด
หอก
30 เบื� องล่างของมันคมอย่างกับ
เศษหม้อแตก มันเหยียดตัว
ออกบนเลนเหมือนแหลมคม
31 มันทาํให้นํ�าลึกเดือดเหมือน
หม้อ มันทาํให้ทะเลเหมือน
หม้อนํ�ามันทา
32 มั นละทางแวบวาบไว้ ข้ าง
หลัง ทาํให้ใครๆคิดว่ามหา
สมุทรผมหงอก
33 บนแผ่นดินโลก ไม่มีอะไร
เหมือนมัน เป็นสิ�งที�ถูกสร้างไม่
ให้รู้จักความกลัว
34 มันเห็นทุกสิ� งที� อยู่สูง มัน
เป็นกษัตริย์เหนือบรรดาสัตว์ที�
สง่า"

โยบสารภาพต่อพระเจ้า

42
แล้วโยบทูลพระเยโฮ-
วาห์ว่า

2"ข้าพระองค์ทราบแล้วว่า พระ
องค์ทรงกระทาํทุกสิ� งได้ และ
พระประสงค์ ของพระองค์ จะ
ไม่หดหู่ไปได้เลย
3 `นี� ใครหนอที� ซ่อนคาํปรึกษา
ด้วยไร้ความรู้' เพราะฉะนั� น

ข้าพระองค์ จึงกล่าวถึงสิ� งที� ข้ า
พระองค์ไม่เข้าใจ สิ� งที� ประ-
หลาดเกินแก่ข้าพระองค์ ซึ� งข้า
พระองค์ไม่ทราบ
4`ฟังซี เราจะพูด เราจะถามเจ้า
ขอเจ้าตอบเรา'
5 ข้าพระองค์เคยได้ ยินถึงพระ
องค์ด้วยหู แต่บัดนี� ตาของข้า
พระองค์เห็นพระองค์
6ฉะนั�นข้าพระองค์จึงเกลียดตน
เอง และกลับใจอยู่ในผงคลีและ
ขี� เถ้า"

ความมั �งคั �งของโยบ
กลบัมาสู่ท่านอีก

7เมื�อพระเยโฮวาห์ตรัสพระวจ-
นะเหล่านี� แก่โยบแล้ว พระเย-
โฮวาห์ตรัสกับเอลีฟัสชาวเทมาน
ว่า "ความพิโรธของเราพลุ่ งขึ� น
ต่อเจ้า และต่อสหายทั�งสองของ
เจ้า เพราะเจ้ามิได้พูดถึงเรา
อย่างที� ถูก ดังโยบผู้ รับใช้ของ
เราได้พูด
8เพราะฉะนั�นจงเอาวัวผู้เจ็ดตัว
และแกะผู้ เจ็ดตัว ไปหาโยบผู้
รับใช้ของเรา และถวายเครื� อง
เผาบูชาสาํหรับเจ้าทั�งหลาย และ
โยบผู้ รับใช้ของเราจะอธิษฐาน
เพื�อเจ้า เพราะเราจะยอมรับเขา
เกรงว่ าเรากระทาํกั บเจ้ าตาม
ความโง่ของเจ้า เพราะเจ้าทั� ง
หลายมิได้พูดถึงเราอย่างที� ถูก
ดังโยบผู้รับใช้ของเราได้พูด"

โยบ KC, KG

(GP) โยบ HL:N (GL) G พศด GM:CK (HC) โยบ KC:GE (HH) โยบ KE:CL
(HK) โยบ GM:CG (G) ปฐก CP:CK (H) โยบ HP:G (K) ปฐก CP:GN (I) โยบ K:CG
(M) โยบ L:HC (N) โยบ G:CC (P) กดว GH:C, CK
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9ฝ่ายเอลีฟัสชาวเทมาน และ
บิลดัดคนชูอาห์ และโศฟาร์ชาว
นาอามาห์ ได้ไปกระทาํตามที�
พระเยโฮวาห์ตรัสสั� ง และพระ
เยโฮวาห์ทรงยอมรับโยบ
10 และพระเยโฮวาห์ทรงให้โยบ
กลับสู่สภาพดี  เมื�อท่านอธิษ-
ฐานเผื�อสหายของท่าน และพระ
เยโฮวาห์ประทานให้โยบมีมาก
เป็นสองเท่าของที�มีอยู่ก่อน
11 และบรรดาพี� น้องชายหญิง
ของท่าน และบรรดาผู้ที� รู้ จัก
ท่านมาก่อนได้มาหาท่าน และ
รับประทานอาหารกั บท่ านใน
บ้านของท่าน และเขาทั� งหลาย
สาํแดงความเห็นอกเห็นใจและ
เล้าโลมท่าน ด้วยเรื� องเหตุร้าย
ทั� งสิ� นซึ� งพระเยโฮวาห์ทรงนาํมา
เหนือท่าน และต่างกใ็ห้เงินแผ่น
หนึ� งกับแหวนทองคาํวงหนึ� งแก่
ท่าน
12 และพระเยโฮวาห์ทรงอาํนวย

พระพรชี วิตบั� นปลายของโยบ
มากยิ�งกว่าข้างต้นของท่าน และ
ท่านมีแกะหนึ� งหมื� นสี� พัน อูฐ
หกพัน วัวผู้พันคู่ และลาตัวเมีย
หนึ�งพัน
13 ท่านมีบุตรชายเจ็ดคน และ
บุตรสาวสามคนด้วย
14 และท่านเรียกชื� อคนแรกว่า
เยมีมาห์ และชื�อคนที�สอง เคสิ-
ยาห์ และชื�อคนที�สาม เคเรน-
หัปปุค
15 และในแผ่นดินนั� นทั� งสิ� นไม่
มีหญิงใดงดงามเท่าบรรดาบุตร
สาวของโยบ และบิดาของเขาได้
ให้มรดกแก่ เธอพร้อมกับพวก
พี�ชายและน้องชายของเธอ
16 ต่อจากนี� ไป โยบมีชีวิตอยู่
อีกหนึ� งร้อยสี�สิบปี และได้เห็น
บุตรชายของท่าน หลานเหลน
ของท่านสี� ชั� วอายุ
17 และโยบก็สิ� นชีวิตเป็นคนแก่
หง่อมทีเดียว

โยบ KG

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