หนนังสสือโยบ
หนนังสสือโยบอาจจะเปป็นหนนังสสือเกกาแกกทสทที่ สุดในพระคนัมภทรร์ เพราะวกาหนนังสสือโยบไมกไดด้กลกาวถถึงประเทศ
ออิสราเอล แผกนดอินคานาอนัน พระบนัญญนัตอิของโมเสส พวกศาสดาพยากรณร์ พระสนัญญาของพระเจด้า วนันสะบาโต
พอิธทสสุหนนัต และเวลาททพที่ ระเจด้าทรงนนาพวกออิสราเอลใหด้ออกจากประเทศอทยปอิ ตร์ เพราะฉะนนันนเราเชสืที่อวกาหนนังสสือโยบ
ถถูกเขทยนขถึนนกกอนเพป็นทะทถูก
หนนังสสือโยบไมกใชกเรสืที่องสมมสุดแตกเกทที่ยวกนับคนหนถึที่งททที่เคยอยถูบก นโลกนทน โยบเปป็นคนททที่พระเจด้าถสือวกาเปป็นคนททดที่ ท
มาก เทกากนับโนอาหร์และดาเนทยล (อสค 14:14, 20) เขาเปป็นคนมนังที่ มทและเปป็นคนชอบธรรมททที่อยถูใก นตนาบลอถูส
หนนังสสือโยบนทนซถึที่งเปป็นบทกวทไดด้อธอิบายละเอทยดถถึงปนัญหาของคนชอบธรรม เลกมนทนพรรณนาการททโที่ ยบ
สอบถามพระเจด้าหลนังจากโยบเกอิดภนัยหลายอยกางในชทวอิตของเขา ซถึที่งโยบถามพระเจด้าวกา ทนาไมคนชอบธรรมจะตด้อง
มทปนัญหา คนาถามนทนเปป็นปนัญหาสนาหรนับมนสุษยร์เราทสุกคน (โยบ 1:8)
ระยะเวลาของหนนังสสือโยบนทนเปป็นประมาณ 1 ปทหรสืออาจจะนด้อยกวกา 1 ปท
1

ความทสุกขร์ทรมานของโยบ
ก
การทดลองอยกางแสนสาหนัสของโยบ โยบ 1-2
1
ลนักษณะของการทดลองเหลกานทน
ก
การทดลองครนันงแรก ฝถูงโคและฝถูงลาของเขาถถูกปลด้นเอาไป ทนันงบกาวไพรก ในฟารร์ม
ของเขากป็ถถูกฆกาตายโดยพวกชาวเสบา 1:14-15
ข
การทดลองครนันงททที่ 2 ฝถูงแกะและพวกคนเลทนยงแกะถถูกไฟเผาตาย 1:16
ค
การทดลองครนันงททที่ 3 ฝถูงอถูฐของเขาถถูกปลด้นเอาไป ทนันงบกาวไพรก กถป็ ถูกฆกาตายโดยพวก
เคลเดทย 1:17
ง
การทดลองครนันงททที่ 4 ลถูกชายและลถูกสาวของเขาตายดด้วยลมพายสุใหญก 1:18-19
จ
การทดลองครนันงททที่ 5 ตนัวโยบเองเปป็นฝทรด้ายนกากลนัว 2:7-8
2
สาเหตสุของการทดลองเหลกานทน พระเจด้ากนับซาตานไดด้สนทนากนันบนฟด้าสวรรคร์เกทที่ยวกนับโยบ
พญามารใสกรด้ายวกาโยบนมนัสการพระเจด้าเพราะเหป็นแกกผลประโยชนร์สองอยกางททตที่ นัวไดด้รบนั
เทกานนันน
ก
เพราะวกาพระเจด้าไดด้ทรงประทานความมนังที่ คนังที่ แกกผถูด้รนับใชด้ของพระองคร์ 1:9-11

ข

ข
ค

เพราะวกาพระเจด้าไดด้ทรงประทานสสุขภาพดทแกกผถูด้รนับใชด้ของพระองคร์ 2:4-5
ซาตานอด้างเหตสุผลวกาถด้ามนันเอาสองสอิที่งนทนไปเสทยแลด้ว โยบจะสาปแชกงพระเจด้าตกอ
หนด้าพระองคร์ททเดทยว ดนังนนันน เพสือที่ ททที่จะใหด้พญามารหสุบปากเสทยพระเจด้าจถึงทรง
อนสุญาตใหด้มนัน พรากเอาความมนังที่ คนังที่ และสสุขภาพดทไปเสทยจากโยบ ขอใหด้สนังเกตใหด้
ดทวาก ซาตานไมกอาจททจที่ ะทดลองผถูด้เชสืที่อไดด้เลยถด้าพระเจด้าไมกทรงอนสุญาต 2:6
3
ความเชสืที่อของโยบไดด้ปรากฏดด้วยการทดลองเหลกานทน โยบ 1:20-22; 2:10
ภรรยาของโยบททบที่ กนพถึมพนา โยบ 2:9-10
เพสือที่ นของโยบมาวกากลกาวโยบ โยบ 4-37 คนหนถึงที่ บอกวกาพวกเพสืที่อนของเขามาเพสืที่อแสดงความ
เหป็นใจ แตกกอป็ ยถูตก นาหนอิโยบตกอไปตกาง ๆ นานา เพสืที่อน 3 คนของโยบไดด้วาก กลกาวเรสือที่ งตกาง ๆ อยกาง
รสุนแรงถถึง 8 เรสือที่ งดด้วยกนัน เอลทฟนัส ไดด้กลกาว 3 เรสือที่ ง (โยบ 4-5; 15; 22) บอิลดนัด กลกาว 3 เรสือที่ ง
(โยบ 8; 18; 25) สก วนโศฟารร์ กป็กลกาว 2 เรสือที่ ง (โยบ 11; 20) อยกางไรกป็ตาม พอเพสือที่ นททที่นกาเบสือที่ หนกาย
ทนันง 3 คนพถูดจบ การวกากลกาวอนันแสนนานกป็เรอิที่มขถึนนอทกโดย เอลทฮถู ซถึที่งไดด้พถูดพรนที่าถถึง 6 บท
(โยบ 32-37)
1
คนากลกาวของเอลทฟนัส โยบ 4-5; 15; 22; ปฐก 36:10
ก
เขาไดด้อด้างวกาโยบทนทสุกขร์ทรมานเพราะความผอิดบาปของตนเอง โยบ 4:7-8; 15:6
แลด้วเขากป็กลกาวหาโยบดนังตกอไปนทน
1
วกาโยบไดด้โกงคนยากจน โยบ 22:6
2
วกาโยบไมกยอมใหด้อาหารแกกผถูด้อดอยาก โยบ 22:7
3
วกาโยบไดด้ปฏอิบนัตอิตนัวเลวรด้ายตกอพวกหญอิงหมด้ายและลถูกกนาพรด้า โยบ 22:9
4
วกาโยบพถูดเหลวไหลไรด้สาระ โยบ 15:2
ข
เขาสรสุปสอิที่งตกาง ๆ โดยใชด้หลนักประสบการณร์สกวนตนัว โยบ 4:8, 12-16; 5:3, 27;
15:17
ค
เขาเลกาถถึงนอิมอิตของเขาในยามคนที่าคสืน "เรสือที่ งวอิญญาณ" โยบ 4:12-17
ง
เขารบเรด้าใหด้โยบกลนับใจเสทยและหนันกลนับมาหาพระเจด้า โยบ 22:21-28
2
คนากลกาวของบอิลดนัด โยบ 8; 18; 25
ก
เขาไดด้อด้างวกาโยบทนทสุกขร์ทรมานเพราะความผอิดบาปของตนเอง โยบ 8:20
ข
เขาสรสุปสอิที่งตกาง ๆ โดยใชด้หลนักธรรมเนทยม โยบ 8:8-10
ค
เขารบเรด้าใหด้โยบกลนับใจเสทยและหนันกลนับมาหาพระเจด้า โยบ 8:5-6

3

ง

คนากลกาวของโศฟารร์ โยบ 11:4-5
ก
เขาไดด้อด้างวกาโยบทนทสุกขร์ทรมานเพราะความผอิดบาปของตนเอง โยบ 11:4-6;
20:4-5
ข
เขาสรสุปสอิที่งตกาง ๆ โดยใชด้หลนักวกาพระเจด้าทรงกนาหนดไวด้เชกนนนันน โยบ 11:6; 20:4-5
ค
เขารบเรด้าใหด้โยบกลนับใจเสทยและหนันกลนับมาหาพระเจด้า โยบ 11:13-15
4
คนากลกาวของเอลทฮถู โยบ 32-37
ก
เขาคอยชนัวที่ ขณะหนถึที่งกกอนจะพถูด เพราะเขายนังเปป็นเดป็กหนสุกมอยถูก โยบ 32:4-7
ข
อยกางไรกป็ตาม พอเรอิที่มพถูด เขากป็มนันที่ ใจและรถูด้สถึกวกาตนเองกป็ดทพอททจที่ ะเตสือนสตอิโยบ
เหมสือนอยกางทททที่ นนัง 3 คนไดด้กระทนานนันน ททจที่ รอิง เขาเสนอวกาเขาเองเปป็นผถูด้ททที่โยบ
แสวงหาอยถูก โยบ 33:6
ค
เอลทฮโถู กรธคนทนันง 4 เขาโกรธโยบเนสืที่องจากความชอบธรรมของตนเองททตที่ นตนันงขถึนน
เอง (32:2) เขาโกรธเพสืที่อน 3 คนนนันนเพราะเขาเหลกานนันนจนานนในคนาโตด้ตอบ แตก
ถถึงกระนนันนกป็ยงนั ปรนักปรนาโยบอยถูนก นนัที่ เอง โยบ 32:3
ง
เขากลกาวหาวกาคนาพถูดของโยบทนันงเรสือที่ งเปป็นการพถูดโงกเขลา (โยบ 34:35-37) และโยบ
ใชด้ความชอบธรรมเทป็จ (โยบ 35:2)
จ
เขาเตสือนสตอิโยบใหด้พจอิ ารณาสงการาศทและความยอิงที่ ใหญกของพระเจด้า โยบ 37:14-24
การแกด้คดทและคนากลกาวของโยบ โยบพถูดโตด้ตอบตกอผถูด้กลกาวหาดด้วยคนาพถูดททที่แยกออกไดด้เปป็น 9 ตอน
ดด้วยกนัน
ตอนททที่ 1 โยบ 3
ตอนททที่ 2 โยบ 6-7
ตอนททที่ 3 โยบ 9-10
ตอนททที่ 4 โยบ 12-14
ตอนททที่ 5 โยบ 16-17
ตอนททที่ 6 โยบ 19
ตอนททที่ 7 โยบ 21
ตอนททที่ 8 โยบ 23-24
ตอนททที่ 9 โยบ 26-31

จ

ในบรรดาคนาพถูด 9 ตอนนทน โยบไดด้กลกาวถถึง 14 หนัวขด้อดด้วยกนัน คสือ
1
ขด้าพเจด้าชอบธรรม เหตสุฉะนนันนจถึงไมกไดด้ทนทสุกขร์ทรมานเพราะความผอิดบาปของขด้าพเจด้า
โยบ 27:6; 31:1-30
2
ในอดทต ขด้าพเจด้าไดด้กระทนาความดทไวด้มากมาย โยบ 29:12-17; 30:25
3
อนอิจจาสนาหรนับวนันเกกา ๆ อนันแสนดทเหลกานทน ตอนททขที่ ด้าพเจด้ามทสสุขภาพดท มทความมนังที่ คนังที่ และ
ไดด้รบนั ความเคารพ โยบ 29:1-11, 20-25
4
แตกบนัดนทน ขด้าพเจด้ากนาลนังถถูกพระเจด้าลงโทษอยกางไมกยสุตอิธรรม โยบ 9:16-17, 30-33;
13:26-27; 10:2, 7-8; 19:6-11; 30:20-21
5
คนททเที่ รทยกกนันวกาเปป็นเพสืที่อนของขด้าพเจด้าทนันง 3 คนนนันนเปป็นผถูด้ปลอบประโลมททใที่ หด้แตก
ความทสุกขร์ใจ โยบ 12:2; 13:4; 16:2; 19:3
6
ถด้าพวกเขาอยถูใก นสภาพของขด้าพเจด้า ขด้าพเจด้าจะชกวยเหลสือพวกเขา และจะไมกกลกาวหา
พวกเขาอยกางไมกยสุตอิธรรมเลย โยบ 16:4-5
7
แมด้แตกเพสืที่อนบด้าน พรรคพวก และบกาวไพรก ของขด้าพเจด้ากป็หนันหลนังใหด้แกกขด้าพเจด้า
โยบ 19:13-22; 30:1, 9-10
8
ขด้าพเจด้าปรารถนาวกาขด้าพเจด้าจะสามารถหาคนาตอบสนาหรนับสอิที่งทนันงปวงนทนไดด้ โยบ 28:12-28
9
ขด้าพเจด้าปรารถนาวกาขด้าพเจด้าจะสามารถหาพระเจด้าพบไดด้ โยบ 23:8-9
10 เนสืนอหนนังของขด้าพเจด้าปกคลสุมดด้วยพวกตนัวหนอน โยบ 7:5; 30:17-18, 30
11 ขด้าพเจด้าปรารถนาวกาขด้าพเจด้าไมกไดด้เกอิดมาเลย โยบ 3:3-11, 16; 10:18
12 ขด้าพเจด้าปรารถนาใหด้ขด้าพเจด้าตายเสทย โยบ 6:8-9; 7:15-16
13 ขด้าพเจด้าไมกมทความหวนัง โยบ 10:20-22
14 ทนันง ๆ ททสที่ ที่ อิงเหลกานทนเกอิดขถึนน ขด้าพเจด้ากป็ยนังจะวางใจในพระเจด้า โยบ 13:15; 16:19; 23:10
พระเจด้าผถูด้ทรงสงการาศทของโยบ (โยบ 38-41) ทนันใดนนันนกป็มทพระสสุรเสทยงของพระเจด้าดนังออกมาจาก
ลมหมสุน โยบจถึงไดด้ยอมจนานนตกอคนาถาม 60 ขด้อนนันน

โปรดสนังเกตคนาถามของพระเจด้าชสุดแรก
1
โยบ 38:4
2
โยบ 38:18
3
โยบ 38:19
4
โยบ 38:24
5
โยบ 38:28
6
โยบ 40:2
คนาตอบของโยบ โยบ 40:4-5
โปรดสนังเกตคนาถามของพระเจด้าชสุดททที่ 2 โยบ 40:6-41:34
7
โยบ 40:15-24
8
โยบ 41:1, 10, 14-34
โปรดสนังเกตวกา สนัตวร์ทนงนั 2 ชนอิดนทนสามารถเปรทยบเททยบกนับไดโนเสารร์บกและไดโนเสารร์ทะเลไดด้
เปป็นอยกางดท
คนาตอบของโยบ โยบ 42:1-5
2

พระพรอนันอสุดมของโยบ โยบ 42:5-17
โยบไดด้ถถูกทดลองอยกางแสนสาหนัสถถึง 5 ประการและยนังไดด้พถูดโตด้ตอบในการโตด้แยด้งอนันนกาปวดรด้าวถถึง 5
ครนันง แตกเดทยดี๋ วนทนเขาไดด้รบนั พระพรจากพระหนัตถร์ของพระเจด้าถถึง 10 ประการ
ก
พระเจด้าทรงอนสุญาตใหด้เขาเหป็นสงการาศทของพระองคร์ 42:5
ข
เขามองตนัวเองตรงตามททพที่ ระเจด้าทรงมองเขา (สอิที่งนทนถสือเปป็นพระพรไดด้เสมอ) 42:6; 40:4
ค
พระเจด้าทรงพอิสถูจนร์วาก เขาเปป็นผถูด้บรอิสสุทธอิธตกอหนด้าเพสืที่อนททชที่ อบวอิจารณร์ทนนัง 3 คน 42:7
ง
เขาไดด้พบกนับความชสืที่นชมยอินดทในการอธอิษฐานเพสืที่อเพสืที่อน 3 คนนทน 42:8
จ
สสุขภาพของเขากลนับดทดนังเดอิม 42:9-10
ฉ
เขาไดด้รนับการหนสุนใจจากเหลกาพทที่นด้องชายหญอิง 42:11
ช
เขาไดด้รนับความมนังที่ คนังที่ เปป็น 2 เทกาจากททเที่ ขาเคยมท 42:12; 1:3
ซ
เขาไดด้ลถูกชายอทก 7 คน กนับลถูกสาวอทก 3 คน 42:13
ฌ เขามทชทวอิตยสืนยาวจนไดด้ชสืที่นชมหลานและเหลน 42:16

3

4

ญ เขาไดด้รนับอายสุใหด้ยสืนยาวไปอทก 140 ปท ซถึงที่ ถสือเปป็น 2 เทกาของอายสุมนสุษยร์ตามปกตอิ 42:16; สดด 90:10
คนากลกาวททที่ดทเยทยที่ มในหนนังสสือโยบ
ก
โยบ 5:13 เปาโลไดด้อด้างถถึงคนากลกาวนทนใน 1 คร 3:19
ข
โยบ 5:17 ถถูกอด้างถถึงอทกครนันงใน ฮบ 12:5-6
ค
โยบ 9:32-33 ในพระคนัมภทรใร์ หมก สอิที่งตกาง ๆ นทนเปลทยที่ นแปลงไป 1 ทธ 2:5
ง
โยบ 14:1-2
จ
โยบ 16:10-11 คนาเหลกานทนไดด้ถถูกกลกาวซนนาอทกครนันง (โดยใชด้ถด้อยคนาอสืที่น) ใน สดด 22:12-13; 35:21
อด้างไปถถึงความทสุกขร์ทรมานของพระครอิสตร์บนไมด้กางเขนนนันน
ฉ
โยบ 16:19
ช
โยบ 23:10
ซ
โยบ 26:7
ฌ โยบ 23:3 ปนัญหาขด้อนทนกหป็ มดไปโดยการททพที่ ระครอิสตร์เสดป็จลงมาประสถูตอิ ยน 1:18, 45
ญ โยบ 25:4 ปนัญหานทนหมดไปโดยความตายของพระครอิสตร์ รม 4:24-25; 5:1
ฎ
โยบ 14:14 ปนัญหานทนหมดไปโดยการฟสืน นคสืนชทพของพระครอิสตร์ 1 คร 15:12-13
ฏ
โยบ 19:25-26
สาเหตสุบางประการสนาหรนับความทสุกขร์ทรมานของโยบ รม 8:28
ก
เพสือที่ วกาซาตานจะเงทยบเสทย โยบ 1:9-11; 2:4-5
ข
เพสือที่ โยบจะมองเหป็นพระเจด้า โยบ 42:5
ค
เพสือที่ โยบจะมองเหป็นตนัวเอง โยบ 40:4; 42:6
ง
เพสือที่ ใหด้เพสืที่อน ๆ ของโยบเรทยนรถูทด้ จทที่ ะไมกกลกาวโทษผถูด้อสืที่น โยบ 42:7
จ
เพสือที่ วกาโยบจะเรทยนรถูทด้ ทที่จะอธอิษฐานใหด้ มากกวกาททที่จะโตด้ตอบตกอผถูด้วอิจารณร์เขา โยบ 42:10
ฉ
เพสือที่ แสดงใหด้เหป็นวกา แผนการทนันงปวงของพระเจด้าสนาหรนับคนของพระองคร์นน นัน ในททที่สสุดจะนนามาซถึที่ง
ความสสุขในเบสืนองปลาย โยบ 42:10

