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 ประวติั ความเป็นมาของหนังสือ
โยบ

 หน ังสือโยบอาจจะเป็นหนังสือเก่าแก่ ท่ี สุดในพระคัมภีร์
เพราะวา่หนังสือโยบไม่ ได้  กล ่าวถึงประเทศอสิราเอล  แผ่ 
น ดิน คา นา อนั  พระ ราช บัญญัติ ของ โมเสส พวก ศาสดา
พยากรณ์ พระ สัญญาของพระเจ้า วนัสะบาโต  พิธ ีสุ หน 
ัต และ เวลา ท่ี พระเจ้า ทรง นํา พวก อสิราเอล ให้ ออก จาก
ประเทศอยีปิต์ เพราะฉะน้ันเราเชื่อวา่หนังสือโยบถูกเขียน
ขึ้ นก ่อนเพ็นทะทูก

 หน ังสือโยบไม่ ใช ่เรือ่งสมมุดแต่ เก ่ียวกับคนหน่ึงท่ีเคยอยู่
บนโลกน้ี โยบเป็นคนท่ีพระเจ้าถือวา่เป็นคนท่ี ดี มากเท่ากับ
โนอาหแ์ละดาเนี ยล (อสค 14:14, 20) เขาเป็นคนมั ่งม ี และ
เป็นคนชอบธรรมท่ี อยู ่ในตําบลอูส

 หน ังสือโยบน้ีซ่ึงเป็นบทกว ีได้ อธบิายละเอยีดถึงปัญหา
ของ คน ชอบ ธรรม เล่ มน ้ี พรรณนา การ ท่ี โยบ สอบถาม
พระเจ้าหลังจากโยบเกิดภัยหลายอยา่งในชวีติของเขา ซ่ึง
โยบ ถาม พระเจ้า วา่ ทําไม คน ชอบ ธรรม จะ ต้อง มี ปัญหา 
คําถามน้ีเป็นปัญหาสําหรบัมนษุยเ์ราทุกคน (โยบ 1:8)

ระยะเวลาของหนังสือโยบน้ีเป็นประมาณ 1  ปี หรอือาจจะ
น้อยกวา่ 1  ปี 

หลักความประพฤติ�  ครอบครวั , ความมัง่คัง่และทางท่ี
เป็นตามอยา่งพระเจ้าของโยบ

1  มี ชายคนหน่ึงในแผ่นดิ นอ ูส ชื่อโยบ ชายคนน้ันเป็น
คนดีรอบคอบและเท่ียงธรรม เป็นผู้เกรงกลัวพระเจ้าและ
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หนัเสียจากความชัว่รา้ย 2 ท่านให้กําเนิดบุตรชายเจ็ดคน
และบุตรสาวสามคน 3 ส่วนสัตว์เล้ียงของท่าน  มี แกะเจ็ด
พันตัว อูฐสามพันตัว ววัหา้รอ้ยคู่ และลาตัวเมียหา้รอ้ยตัว
และท่านมี คนใช ้ มากมาย ดังน้ันชายผู้ น้ี จึงใหญ่โตท่ีสุดใน
บรรดาชาวตะวนัออก 4  บุ ตรชายของท่านเคยจัดการเล้ียง
ในบ้านของแต่ละคนตามวนักําหนดของตน เขาจะใช ้ให ้ไป
เชญิน้องสาวทัง้สามคนของเขามารบัประทานและด่ืมกับ
เขาด้วย 5 และเม่ือการเล้ียงเวยีนครบรอบแล้ว โยบจะใช ้
ให ้ไปทําพิธีชาํระตัวเขาทัง้หลายให ้บรสุิทธิ ์และท่านจะต่ืน
แต่ เชา้มืด ถวายเครือ่งเผาบูชาตามจํานวนของเขาทัง้หมด
เพราะโยบกล่าววา่ �ชะรอยบุตรชายของข้าพเจ้าได้กระทํา
บาป และแชง่พระเจ้าอยู่ ในใจของเขา� โยบกระทําดังน้ี
เรือ่ยมา

ซาตานฟ้องวา่โยบรบัใชพ้ระเจ้าเพราะรกัความมัง่คัง่
6  อยู ่มาวนัหน่ึง เม่ื อบ ุตรชายทัง้หลายของพระเจ้ามา

รายงานตัวต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์ ซาตานได้มาในหมู่
เขาด้วย 7 พระเยโฮวาห์ตรสัถามซาตานวา่ � เจ้ ามาจาก
ไหน� ซาตานทูลตอบพระเยโฮวาห ์วา่ �จากไปๆมาๆอยู่บน
แผ่นดินโลก และจากเดินขึ้นเดินลงบนน้ัน� 8 และพระเย
โฮวาห์ตรสักับซาตานวา่ � เจ้ าได้ ไตร ่ตรองดูโยบผู้ รบัใช ้ของ
เราหรอืไม่ วา่ในแผ่นดินโลกไม่ มี ใครเหมือนเขา เป็นคนดี
รอบคอบและเท่ียงธรรม เกรงกลัวพระเจ้าและหนัเสียจาก
ความชัว่รา้ย� 9  แล ้วซาตานทูลตอบพระเยโฮวาห ์วา่ �โยบ
ยาํเกรงพระเจ้าเปล่าๆหรอื 10  พระองค์  มิได้ ทรงกั ้นร ้ัวต้นไม้
รอบตัวเขา และครวัเรอืนของเขา และทุกสิง่ท่ีเขามี อยู ่เสีย
ทุ กด ้านหรอื  พระองค์  ได้ ทรงอาํนวยพระพรงานน้ํามือของ
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เขา และฝูงสัตว์ของเขาได้ ทว ีขึ้นในแผ่นดิน 11  แต่ ขอยื่น
พระหตัถ์ เถิด และแตะต้องสิง่ของทัง้สิ ้นที ่เขามี อยู ่และเขา
จะแชง่พระองค์ต่อพระพักตร ์พระองค์ � 12 และพระเยโฮ
วาห์ตรสักับซาตานวา่ � ดู  เถิด บรรดาสิง่ท่ีเขามี อยู ่ ก็  อยู ่ใน
อาํนาจของเจ้า  เพียงแต่ อยา่ยื่ นม ือแตะต้องตัวเขาเท่าน้ัน�
ซาตานจึงออกไปจากพระพักตรข์องพระเยโฮวาห์

ซาตานร ับอน ุญาตฆ่าบรรดาบุตรของโยบ และทําลาย
ฝูงสัตวข์องท่าน

13  อยู ่มาวนัหน่ึงเม่ื อบ ุตรชายหญิงของท่านกําลังรบัประ
ทานและด่ื มน ้ําองุน่อยู่ในเรอืนของพี่ชายหวัปีของเขา 14  มี  
ผู้ ส่ือสารมาหาโยบเรยีนวา่ �ววักําลังไถนาอยู่ และลากําลั 
งก ินหญ้าในท่ี ข้างๆ 15 และคนเสบามาโจมตีเอามันไป และ
ฆ่าคนใช ้เสียด ้วยคมดาบ และข้าพเจ้าผู้เดียวได้ หนี รอดมา
เรยีนท่าน� 16  ขณะท่ี เขากําลังพู ดอย ู่  ก็  มี  อ ีกคนหน่ึงมาเรยีน
วา่ � เพล ิงของพระเจ้าตกลงมาจากฟ้าสวรรค์ ไหม้ แกะและ
คนใช้และเผาผลาญเสียหมด และข้าพเจ้าแต่ ผู้ เดียวได้ หนี 
รอดมาเรยีนท่าน� 17  ขณะท่ี เขากําลังพู ดอย ู่ มี  อ ีกคนหน่ึง
มาเรยีนวา่ �ชาวเคลเดียจัดเป็นสามกองทําการปล้นเอา
อูฐไป และฆ่าคนใช ้เสียด ้วยคมดาบ และข้าพเจ้าผู้เดียวได้ 
หนี รอดมาเรยีนท่าน� 18  ขณะท่ี เขากําลังพู ดอย ู่  มี  อ ีกคน
หน่ึงมาเรยีนวา่ � บุ ตรชายหญิงของท่านกําลังรบัประทาน
และด่ื มน ้ําองุน่อยู่ในเรอืนของพี่ชายหวัปีของเขา 19 และ
ดู เถิด  มี  พายุ  ใหญ่ ข้ามถิน่ทุ รก ันดารมากระทบเรอืนทัง้ ส่ี 
มุม และเรอืนน้ันพังทับคนหนุ่ม และเขาก็ ตาย และข้าพเจ้า
ผู้ เดียวได้ หนี รอดมาเรยีนท่าน� 20  แล ้วโยบก็ ลุกขึ้น ฉีก
เส้ือคลุมของตน โกนศีรษะ กราบลงถึ งด ินนมัสการ 21 ท่าน
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วา่ �ข้าพเจ้ามาจากครรภ์มารดาของข้าพเจ้าตัวเปล่า และ
ข้าพเจ้าจะกลับไปตัวเปล่า พระเยโฮวาห์ทรงประทาน และ
พระเยโฮวาห์ทรงเอาไปเสีย  สาธุ การแด่พระนามพระเย
โฮวาห�์ 22 ในเหตุ การณ์  น้ี ทัง้สิน้โยบมิ ได้ ทําบาปหรอืกล่าว
โทษพระเจ้าอยา่งโง ่เขลา 

2
ซาตานร ับอน ุญาตทรมานตัวโยบเอง

1 และอยู่มาวนัหน่ึง เม่ื อบ ุตรชายทัง้หลายของพระเจ้า
มารายงานตัวต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ ซาตานก็มาใน
หมู่พวกเขาเพื่อรายงานตัวต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห ์ด้วย 
2 และพระเยโฮวาห์ตรสัถามซาตานวา่ � เจ้ ามาจากไหน�
ซาตานทูลตอบพระเยโฮวาห ์วา่ �จากไปๆมาๆอยู่บนแผ่น
ดินโลก และจากเดินขึ้นเดินลงบนน้ัน� 3 และพระเยโฮ
วาห์ตรสักับซาตานวา่ � เจ้ าได้ ไตร ่ตรองดูโยบผู้ รบัใช ้ของ
เราหรอืไม่ วา่ บนแผ่นดินโลกไม่ มี ใครเหมือนเขา เป็นคนดี
รอบคอบและเท่ียงธรรม เกรงกลัวพระเจ้าและหนัเสียจาก
ความชัว่รา้ย เขายงัย ึดม ่ันในความซ่ื อสัตย ์ของเขาอยู่  ถึง
แม้  เจ้ าชวนเราให ้ต่อสู้ กับเขา เพื่อทําลายเขาโดยไม่ มี  เหตุ �
4  แล ้วซาตานทูลตอบพระเยโฮวาห ์วา่ � หน ังแทนหนัง คน
ยอ่มให ้ทุ กอยา่งท่ีเขามี อยู ่แทนชวีติของเขา 5  แต่  บัดน้ี ขอ
พระองค์ เหย ียดพระหตัถ์ของพระองค์ และแตะต้องกระดูก
และเน้ือของเขา และเขาจะแชง่พระองค์ต่อพระพักตรข์อง
พระองค์� 6และพระเยโฮวาหต์รสักับซาตานวา่ � ดู  เถิด เขา
อยูใ่นมือของเจ้า จงไว ้ช ีวติของเขาเท่าน้ัน� 7ซาตานจึงออก
ไปจากเบื้องพระพักตรข์องพระเยโฮวาห์ และได้ ให ้โยบเป็น
ฝี รา้ย  ตัง้แต่ ฝ่าเท้าของท่านจนถึงกระหม่อมท่ี ศีรษะ 8 และ
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ท่านก็เอาชิน้หม้อแตกขูดตัวของท่าน และน่ังอยู่ในกองขี้ 
เถ้า 

ภรรยาโยบเยาะเยย้ท่าน
9  แล ้วภรรยาท่านเรยีนวา่ �ท่านยงัจะย ึดม ่ันในความซ่ื 

อสัตย ์ของท่านอกีหรอื จงแชง่พระเจ้าและตายเสียเถอะ�
10  แต่ ท่านตอบนางวา่ �เธอพู ดอย ่างหญิงโฉดจะพึงพูด
อะไรกัน เราจะรบัสิ ่งด ีจากพระหตัถ์ของพระเจ้า และจะไม่
รบัของชัว่บ้างหรอื� ในเหตุ การณ์  น้ี ทัง้สิน้โยบมิ ได้ กระทํา
บาปด้วยรมิฝีปากของตน

สหายสามคนของโยบ
11 เม่ือสหายทัง้สามของโยบได้ยนิถึงภัยพิบั ติ  น้ี ทัง้สิ ้นที ่ 

ได้  เก ิดขึ้ นก ั บท ่าน ต่างก็มาจากท่ีของตน  คือ เอลีฟัสชาวเท
มาน  บิ  ลด ัดคนชูอาห์ และโศฟารช์าวนาอาเมห์ เขาได้นัดมา
พรอ้มกันเพื่อรว่มทุกข์กั บท ่านและเล้าโลมใจท่าน 12 เม่ือ
เขาเงยหน้าขึ้นแต่ไกลเขาก็จําท่านไม่ ได้  ก็  เปล ่งเสียงรอ้งไห้
ต่างก็ฉีกเส้ือคลุมของตน และซัดผงคลี ดิ นเหนือศีรษะของ
ตนขึ้นไปยงัฟ้าสวรรค์ 13 และน่ั งก ั บท ่านบนดินเจ็ดวนัเจ็ด
คืน  ไม่มี สักคนหน่ึงพู ดก ั บท ่านสักคํา ด้วยเขาเห ็นว ่าความ
ทุกขร์ะทมของท่านน้ันใหญ่ ยิง่นัก 

3
โยบกล่าวถึงความทุกขแ์ละความหมดหวงัของตน

1 ต่อ มา โย บอา้ ปาก ของ ท่าน แชง่ วนั กําเนิด ของ ท่าน
2 และโยบวา่ 3 � ขอให ้วนัซ่ึงข้าเกิดน้ันพินาศทัง้คื นที ่ พูด
วา่ � ตัง้ครรภ์ เด็กชายคนหน่ึงแล้ว� น้ันด้วย 4  ขอให ้วนัน้ัน
เป็นความมืด ขอพระเจ้าจากเบื้องบนอยา่แสวงหาวนัน้ัน
หรอือยา่ใหแ้สงสวา่งส่องในวนัน้ัน 5ขอความมืดทึบและเงา
มัจจุราชยดึเอาวนัน้ันไว้  ขอให ้เมฆคลุมมันไว้  ขอให ้ความ
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ดําทะมึนแหง่วนัน้ันทําให้มันหวาดกลัว 6 คืนน้ันน่ะ  ขอให ้
ความมืดทึบฉวยมันไว้ อยา่ให้มันเข้าส่วนท่ามกลางบรรดา
วนัของปี อยา่ให้นับมันเข้าเป็นส่วนของเดือนต่อไปเลย 7  
ดู  เถิด  ขอให ้คืนน้ันเป็นหมัน ขออยา่ให้เสียงรอ้งอนัชื่นบาน
ได้ยนิในคืนน้ัน 8  ขอให ้บรรดาผู้ ท่ี สาปวนัได้สาปคืนน้ันด้วย
คือผู้ ท่ี  พร ้อมจะเปล่งเสียงรอ้งครํา่ครวญ 9  ขอให ้ดาวเวลา
รุง่สางของมั นม ืด  ขอให ้มันหวงัความสวา่ง  แต่  ไม่  พบ อยา่
ให ้เห ็นแสงอรุณรุง่เชา้ 10 เพราะวา่มั นม ิ ได้  ปิดประตู  แห ่ง
ครรภ์มารดาของข้า หรอืซ่อนความเศรา้โศกจากตาของข้า
11 ทําไมข้าไม่ตายเสียแต่ กําเนิด ทําไมข้าไม่ขาดใจเสียเม่ือ
ข้าออกมาจากครรภ์ แล้วก็  สิ ้นไป 12 ทําไมหวัเข่าจึงรบัข้าไว้
หรอืทําไมหวันมมี ให ้ข้าดูด 13 ถ้าหาไม่ แล้ว ข้าจะนอนเงยีบ
สงบอยู่ ข้าจะหลับ  แล ้วข้าจะได้หยุดพักอยู่ 14 กับพวกกษั ตร ิ
ย์และพวกท่ีปรกึษาของแผ่นดินโลก  ผู้  ได้ สรา้งท่ีโดดเด่ียว
อา้งวา้งไว้สําหรบัตัวเอง 15 หร ือก ับเจ้านายผู้ มี  ทองคํา  ผู้  
บรรจุ เงนิไว้เต็มบ้าน 16 หรอืทําไมข้าไม่เป็นอยา่งลูกท่ี แท้ ง
ซ่ึงซ่อนไว้ อยา่งทารกซ่ึงไม่เคยเหน็แสงสวา่ง 17  ท่ี น่ันคนชัว่
รา้ยหยุดดิน้รน และท่ีน่ันผู้ ท่ี เหน่ือยออ่นได้ หยุดพัก 18  ท่ี น่ัน
ผู้ ถู กจองจําก็สบายด้วยกัน เขาทัง้หลายไม่ ได้ ยนิเสียงของผู้ 
กดขี่ 19  ผู้ น้อยและผู้ ใหญ่  ก็  อยู ่ ท่ีน่ัน และทาสก็เป็ นอ ิสระพ้น
จากนายของเขา 20 ไฉนหนอผู้ ท่ี  ทนทุกข์ เวทนาอยา่งน้ี ยงั
ได้รบัแสงสวา่ง และผู้ ท่ี  มี ใจขมขื่นได้รบัชวีติ 21  ผู้ คอยความ
ตาย  แต่ มันไม่ มา และขุดหามันมากกวา่หาทรพัย ์ท่ี ซ่อนอยู่
22  ผู้ ซ่ึงเปรมปร ีดิ ์อยา่งยิง่และยนิดี เม่ือเขาพบหลุมฝังศพ
23 ไฉนจึงประทานความสวา่งแก่ ผู้  ท่ี ทางของเขาซ่อนอยู่  ผู้ 
ซ่ึงพระเจ้าทรงล้ อมร ้ัวต้นไม้กัน้ไว้ 24 เพราะการถอนหายใจ
ของข้ามี มาก ่อนอาหารของข้า และการครวญครางของข้าก็
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เทออกมาเหมือนน้ําทัง้หลาย 25 เพราะสิง่ท่ีข้ากลัวมากก็มา
เหนือข้า และสิง่ท่ีข้าครั ่นคร ้ามก็ตกแก่ ข้า 26 ข้าไม่สบายใจ
เลย ทัง้ข้าก็ ไม่  สงบ ข้าไม่ ได้  หยุดพัก  แต่ ความทรมานก็ มาหา 
�

4
เอลีฟัสตอบโยบ

1  แล ้วเอลีฟัสชาวเทมานตอบวา่ 2 �ถ้าจะลองพูดสัก
คํา ท่านจะทนไหวไหม ถึงกระน้ันใครจะอดพูดได้ 3  ดู  เถิด 
ท่านได้แนะนําคนมามากมายแล้ว และท่านได้เสรมิมือท่ี
ออ่นเปล้ียให ้มี  กําลัง 4 ถ้อยคําของท่านหนนุใจคนท่ีกําลัง
สะดุด และท่านได้ทําเข่า ท่ีออ่นเปล้ียให ้มัน่คง 5  แต่  บัดน้ี 
มาถึงท่านแล้ว และท่านก็ ท้อใจ มันแตะต้องท่านเข้า และ
ท่านก็ ลําบากใจ 6 ความยาํเกรงของท่าน ความมัน่ใจของ
ท่าน ความหวงัของท่าน และการประพฤติ ดี รอบคอบของ
ท่านอยู ่ท่ี ไหนเล่า 7 ข้าขอรอ้งให้ ท่านจําไว ้หน ่อยเถิดวา่  
ผู้  ท่ี  ไร ้ความผิด เคยพินาศหรอื หรอืคนเท่ียงธรรมถูกตัด
ออก ท่ี ไหน 8  ตาม ท่ี ข้า ได้ เหน็ บรรดา ผู้ ท่ี ไถ ความ ชัว่ ชา้
และ หวา่น ความ ชัว่ รา้ย  ก็ได้  เก ่ีย วอ ยา่ง น้ัน 9 เขา พินาศ
ด้วยลมหายใจของพระเจ้า และเขาต้องสิน้ไปด้วยลมแหง่
พระนาสิกของพระองค์ 10 เสียงคํารามของสิงโต และเสียง
ของสิงโตดุ รา้ย และฟันของสิงโตหนุ่มก็หกัเสียแล้ว 11  สิ ง
โตแก่พินาศเพราะขาดเหยื่อ และลูกของสิงโตท่ี แข ็งแรงก็
กระจัดกระจายไป 12  มี คําหน่ึงมาถึงข้าอยา่งเงยีบๆ  หู ของ
ข้าได้ยนิเสียงกระซิบคําน้ัน 13 ท่ามกลางความคิดจากนิ มิ 
ตกลางคืนเม่ือคนหลับสนิท 14 ความครั ่นคร ้ามมาเหนือข้า
และตัวสัน่ ซ่ึงกระทําใหก้ระดูกทัง้สิน้ของข้าสัน่สะเทือน 15  
มี วญิญาณองค์ หน ่ึงผ่านหน้าของข้า ขนท่ีเน้ือของข้า ลุก



โยบ 4:16 viii โยบ 5:10

ชนั 16  องค์ น้ันน่ิงอยู่  แต่ ข้าพิ เคราะห ์ รู ปรา่งขององค์น้ัน
ไม่ ได้  มี สัณฐานอยา่งหน่ึงข้างหน้าตาของข้า เงยีบอยู่  แล 
้วข้าได้ยนิเสียงหน่ึงวา่ 17 � มนษุย ์ ท่ี ออ่นแอจะชอบธรรมยิง่
กวา่พระเจ้าได้ หรอื  มนษุย ์จะบร ิสุทธ ์ิยิง่กวา่ผู้ทรงสรา้งเขา
ได้ หรอื 18  ดู  เถิด  แม้  ผู้รบัใช ้ของพระองค์ พระองค์  ก็  ไม่ ทรง
วางพระทัย และทูตสวรรค์ของพระองค์ พระองค์ ทรงกล่าว
โทษท่ีเขาโง่ 19  ผู้  ท่ี อาศัยในเรอืนดินจะยิง่กวา่น้ันสักเท่าใด
รากฐานของเขาอยู่ ในผงคลี ดิน  ผู้  ถู กขยี้ เหมือนอยา่งตัว
มอด 20 เขาถูกทําลายระหวา่งเวลาเชา้และเยน็ เขาพินาศ
ไปเป็นนิตย์โดยไม่ มี  ผู้ ใดสนใจ 21 สงา่ราศีซ่ึงอยู่ภายในเขา
จะหายไปมิ ใช ่ หรอื เขาจะตายด้วยปราศจากปัญญา� �

5
เอลีฟั สติ เตียนโยบต่อไป

1 �รอ้งเรยีกเดีย๋วน้ี ซิ  มี  ผู้ ใดจะตอบท่าน ท่านจะหนัไป
หาว ิสุทธ ิชนผู้ ใด 2  แน่  ละ ความโกรธฆ่าคนโฉดและความ
รษิยาฆ่าคนเขลา 3 ข้าเคยเหน็คนโฉดหยัง่ราก  แต่ ทันใดน้ัน
ข้าก็ แช ่งท่ีอาศัยของเขา 4  บุ ตรของเขาหา่งไกลจากความ
ปลอดภัย เขาถู กบ ีบคั ้นที ่ ประตูเมือง และไม่ มี  ผู้ ใดชว่ยเขา
ให้พ้นได้ 5 ผลการเก่ียวของเขาคนห ิวก ็กินเสีย  แม้ ส่วน
ท่ีเอาหนามสะไว้ เขาก็เอาออกไป และคนกระหายก็หอบ
ฮกัๆติดตามความมัง่คัง่ของเขา 6 เพราะความทุกข์ใจมิ ได้ 
มาจากผงคลี หรอืความยากลําบากงอกออกมาจากดิน 7  
แต่  มนษุย ์ เก ิดมาเพื่อแก่ ความยากลําบาก อยา่งประกาย
ไฟยอ่มปลิวขึ้นบน 8 ข้าจะแสวงหาพระเจ้า และข้าจะมอบ
เรือ่งราวของข้ากับพระเจ้า 9  ผู้ ทรงกระทําการใหญ่เหลือท่ี
จะหยัง่รู ้ได้ และการมหศัจรรย์อยา่งนับไม่ ถ้วน 10  พระองค์ 



โยบ 5:11 ix โยบ 5:27

ประทานฝนบนแผ่นดินโลก และทรงส่งน้ํามาบนไร ่นา 11  
พระองค์ ทรงตัง้คนต่ําไว้บนท่ี สูง และบรรดาคนท่ี ไว้ทุกข์  ก็ 
ทรงยกขึ้นให ้ปลอดภัย 12  พระองค์ ทรงขัดขวางอุบายของ
เจ้าเล่ห์ เพื่ อม ือของเขาจะได้ ทําไม ่ สําเรจ็ 13  พระองค์ ทรง
จับคนท่ี มี ปัญญาด้วยอุบายของเขาเอง และคําปรกึษาของ
คนหลักแหลมก็ สิ ้นลงโดยด่ วน 14 เขาประสบความมืดใน
เวลากลางวนั และคลําไปในเท่ียงวนัเหมือนอยา่งกลางคืน
15  แต่  พระองค์ ทรงชว่ยคนขัดสนจากดาบ จากปากของเขา
และจากมือของคนมี กําลัง 16 คนจนจึ งม ี ความหวงั และ
ความชัว่ชา้ก็ปิดปากของตน 17  ดู  เถิด  มนษุย ์คนใดท่ีพระเจ้า
ทรงติเตียนก็ เป็นสุข เพราะฉะน้ันอยา่ดูหมิน่การตีสอนของ
องค์ ผู้ ทรงมหทิธ ิฤทธิ ์18 เพราะพระองค์ทรงให ้บาดเจ็บ  แต่  
พระองค์ ทรงพันแผลให้  พระองค์ โบยตี  แต่ พระหตัถ์ของ
พระองค์ทรงรกัษา 19  พระองค์ จะทรงชว่ยท่านให้พ้นจาก
ความยากลําบากหกประการ  เออ  เจ ็ดประการ จะไม่ มี  เหตุ 
รา้ยมาแตะต้องท่าน 20 ในคราวกันดารอาหาร  พระองค์ จะ
ทรงไถ่ ท่านออกจากความตาย และในการสงคราม จาก
อานภุาพของดาบ 21 จะทรงซ่อนท่านไวจ้ากการใส่รา้ยของ
ลิน้ และจะไม่ กล ัวการทําลายเม่ื อม ันมาถึง 22 ท่านจะเยาะ
การทําลายและการกันดารอาหาร และจะไม่ กล ัวสัตว์ป่า
ดิน 23 ท่านจะพันธมิตรกับหนิแหง่ ทุ่งนา และสัตว์ป่า ทุ่ง
จะอยู่อยา่งสันติกั บท ่าน 24 ท่านจะทราบวา่เต็นท์ของท่าน
ปลอดภัย และท่านจะไปพักในท่ีอาศัยของท่าน และจะไม่
ทําความผิดบาป 25 ท่านจะทราบด้วยวา่เชื้อสายของท่านจะ
มากมาย และลูกหลานของท่านจะเป็นอยา่งหญ้าแหง่แผ่น
ดินโลก 26 ท่านจะมาท่ีหลุมศพของท่านเม่ือแก่ หงอ่ม อยา่ง
ฟ่อนข้าวท่ีนํามาสู่ลานตามฤดู 27  ดู  เถิด  น่ีแหละ เป็นข้อท่ีเรา
ตรองออกมาเป็นความจรงิ จงฟังและทราบ เพื่อประโยชน์
ของตนเถิด�
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6
โยบขอความเมตตา

1  แล ้วโยบตอบวา่ 2 � โอ ข้าอยากให้ชั ่งด ูความเศรา้โศก
ของข้า และเอาความลําบากยากเยน็ของข้าใส่ ไว ้ในตราชู 3  
บัดน้ี  ก็ จะหนักกวา่ทรายในทะเล  เพราะเหตุน้ี คําพูดของข้า
ก็จะถูกกลืนไปหมด 4 เพราะธนูขององค์ ผู้ ทรงมหทิธ ิฤทธิ ์ ก็  
อยู ่ในตัวข้า  จิ ตใจของข้าด่ืมพิษของมัน ความน่าหวาดเสียว
จากพระเจ้าขยายแนวเข้าใส่ ข้า 5 ลาป่ารอ้งเม่ื อม ั นม ีหญ้า
หรอื ววัผู้รอ้งบนกองหญ้าของมันหรอื 6 จะรบัประทานสิง่
ท่ีจืดโดยไม่ ใส่  เกล ือได้ หรอื หรอืไข่ขาวมีรสอะไรบ้าง 7  สิ ่งท่ี 
จิ ตใจของข้าไม่ยอมแตะต้องน้ัน  กล ับเป็นอาหารระทมทุกข์
ของข้า 8  โอ ข้าอยากจะได้สมดังท่ีทูลขอ และขอพระเจ้าทรง
ประทานตามความปรารถนาของข้า 9 วา่พระเจ้าพอพระทัย
ท่ีจะขยี ้ข้าว ่า  พระองค์ จะใช้พระหตัถ์ของพระองค์ อยา่งเต็ม
ท่ี และตัดข้าออกเสีย 10  น่ี จะเป็นการปลอบโยนใจของข้า
ข้าจะเสรมิกําลังในความทุกข์ ขออยา่ให ้พระองค์ แสดงพระ
เมตตา เพราะข้ามิ ได้ ปกปิดพระวจนะขององค์ ผู้บรสุิทธิ ์ น้ัน 
11  ข้าม ีกําลังอะไร  ท่ี ข้าจะมี ความหวงั และอะไรเป็นอวสาน
ของข้า  ท่ี ข้าจะต่อชวีติของข้า 12 กําลังของข้า เป็นกําลัง
ของหนิหรอื เน้ือของข้าเป็นเน้ือทองสัมฤทธิ ์หรอื 13 ข้าไม่ มี 
ความชว่ยเหลือในตัวข้าหรอื ข้าจนปัญญาเสียแล้วหรอื 14  
บุ คคลผู้ใดสิน้ความหว ังก ็ควรได้รบัความกรุณาจากเพื่อน  
แต่ เขาทอดทิง้ความยาํเกรงองค์ ผู้ ทรงมหทิธ ิฤทธิ ์15  พี่ น้อง
ของข้าทรยศอยา่งลําธาร อยา่งลําธารท่ีน้ําไหลล้น 16 ซ่ึงดํา
ไปเหตุด้วยน้ําแข็ง และท่ีหมิะซ่อนตัวอยู่ในน้ัน 17 เม่ื อม ั นร 
้อนขึ้ นม ั นก ็หายไป เม่ือรอ้นมั นก ็สูญไปจากท่ีของมัน 18  
หมู่ คนเดินทางหนัออกจากทางของเขา เขาขึ้นไปยงัท่ีรา้ง
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เปล่า และพินาศ 19  หมู่ คนเดินทางของตําบลเทมามองดู
คนเดินทางของเมืองเชบารอคอยหมู่คนเหล่าน้ัน 20 เพราะ
เขาทัง้หลายหวงัใจ เขาจึงต้องผิดหวงั เขามาถึงท่ีน่ันและ
ต้องละอายใจ 21 เพราะบัดน้ี ท่านทัง้หลายก็ ไร ้ ความหมาย 
ท่านเหน็ความลําบากยากเยน็ของข้า และท่านก็ กลัว 22 ข้า
พูดวา่ �ขอของกํานัลข้าหน่อย�  หรอื �ขอสินบนจากทรพัย ์
สิ นของท่านให ้ข้า � 23  หรอืวา่ �ขอชว่ยข้าใหพ้้นจากมือของ
ปฏิ ปักษ์ �  หรอืวา่ �ขอไถ่ข้าจากมือของผู้ มีอาํนาจ �  หรอื 
24 สอนข้าซี และข้าจะเงยีบ ขอทําให้ข้าเข้าใจวา่ข้าผิดตรง
ไหน 25 คําซ่ือตรงมีอาํนาจมากจรงิๆ  แต่ คําติเตียนของท่าน
ติเตียนอะไร 26 ท่านคิดวา่ท่านติเตียนถ้อยคําได้ หรอื เม่ือ
คําปราศรยัของคนสิน้หวงัเป็นแต่ ลม 27  เออ ท่านทัง้หลาย
เอาเปรยีบลูกกําพรา้พ่อ และขุดบ่ อด ักจับเพื่อนของท่าน
28 ฉะน้ันบัดน้ี ขอมองดูข้าด้วยความพอใจเถิด เพราะถ้าข้า
มุสา  ก็ จะปรากฏแจ้งแก่ ท่าน 29  ขอที  เถอะ ขอหนัคิดใหม่
อยา่ทําความชัว่ชา้เลย  เออ  กล ับคิดใหม่ เถอะ ข้ายงัชอบ
ธรรมอยู่ 30  มี ความชัว่ชา้สิง่ใดบนลิน้ข้าหรอื ข้าไม่ รู ้ถึงรส
ภัยพิบั ติ  หรอื �

7
โยบออ้นวอนต่อพระเจ้า

1 � มนษุย ์ ไม่มี เวลากําหนดบนแผ่นดินโลกหรอื และชวีติ
ของเขาไม่เหมือนชวีติของลูกจ้างดอกหรอื 2 เหมือนอยา่ง
ทาสท่ีปรารถนาเงา และเหมือนอยา่งลูกจ้างผู้มองหาค่า
จ้างแหง่งานของตน 3  เชน่เดียวกัน ข้าต้องได้รบัส่วนเปล่า
ประโยชน์เป็นเดือนๆ และเขาแบ่งคืนแหง่ความน่าอดิโรย
แก่ ข้า 4 เม่ือ ข้า นอน ลง  ข้าว ่า �เม่ือไร หนอ ข้า จะ ลุก ขึ้น
และกลางคืนจะผ่านพ้นไป� และข้าก็ พล ิกไปพลิกมาจน
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รุง่ เชา้ 5 เน้ือ ของ ข้า หม่ หนอน และ ก้อน ฝุ่น  หน ัง ของ ข้า
แข็งขึ้น  แล้วก็  น่ารงัเกียจ 6 วนัคืนของข้าเรว็กวา่กระสวย
ของชา่งทอ และสิน้ สุดลงด้วยไร ้ความหวงั 7  โอ ขอทรง
จําไว ้วา่  ช ีวติของข้าพระองค์เป็นแต่ ลมหายใจ ตาของข้า
พระองค์จะไม่ เห ็นสิ ่งด ี อ ีกเลย 8 ตาของผู้ ท่ี  เห ็นข้าพระองค์
จะไม่ ได้  ดู ข้าพระองค์ อกีต่อไป ฝ่ายพระเนตรของพระองค์
มองหาข้าพระองค์ ข้าพระองค์ ก็ ไปเสียแล้ว 9 เมฆจางและ
หายไปฉันใด  บุ คคล ท่ีลงไปยงัแดนคนตายก็ มิได้ ขึ้นมา
ฉันน้ัน 10 เขาจะไม่ กล ับไปเรอืนของเขาอกี หรอืท่ี อยู ่ของ
เขาก็จะไม่ รู ้จักเขาอกีเลย 11  เพราะฉะน้ัน ข้าพระองค์จึง
ไม่ยบัยัง้ปากของข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะพูดด้วยความ
แสนระทมแหง่จิตใจของข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะบ่นด้วย
ความขมขื่นแหง่จิตใจของข้าพระองค์ 12 ข้าพระองค์เป็น
ทะเล หรอืเป็นปลาวาฬหรอื  พระองค์ จึงทรงวางยามเฝ้าข้า
พระองค์ 13 เม่ือข้าพระองค์ พูดวา่ �เตียงของข้าจะเล้าโลม
ข้า  ท่ี นอนของข้าจะบรรเทาการรอ้งทุกข์ของข้า� 14  แล 
้วพระองค์ ก็  ทําให ้ข้าพระองค์ กล ัวด้วยความฝัน และทําให้
ข้าพระองค์หวาดเสี ยวด ้วยนิ มิ ต 15  จิ ตใจข้าพระองค์จึง
เลือก ท่ี จะ ถู กร ัด คอ ตาย และ เลือก ความ ตาย แทน ชวีติ
ของข้าพระองค์ 16 ข้าพระองค์ เบื่อชวีติ ข้าพระองค์จะไม่ 
อยู ่ ตลอดไป ปล่อยข้าพระองค์ แต่ ลําพังเถิด เพราะวนัคืน
ของข้าพระองค์เป็นแต่เพียงเปล่าประโยชน์ 17  มนษุย ์เป็น
อะไร  พระองค์ จึงทรงถือวา่ เขาสําคัญนัก และ ท่ี พระองค์  
ใส่ พระทัย เขา 18 ทรงเยีย่ม เขา ทุก เชา้ ทรงลอง ดู เขา ทุก
ขณะ 19  อ ีกนานเท่าใดพระองค์จึงจะไม่ทรงออกไปจากข้า
พระองค์ หรอืปล่อยข้าพระองค์ แต่ลําพัง จนข้าพระองค์จะ
กลืนน้ําลายของตนได้ 20  โอ ข้าแต่ พระองค์  ผู้ ปกปั กร ักษา
มนษุย์ ข้าพระองค์ทําบาปแล้ว ข้าพระองค์จะทําอะไรแก่ 
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พระองค์  เล่า ทําไมพระองค์จึงทรงทําให้ข้าพระองค์เป็นเป้า
หมายของพระองค์ ดังน้ันจึงเป็นภาระหนักแก่ข้าพระองค์ 
เอง 21 ทําไมพระองค์ ไม่ ทรงประทานอภัยแก่การละเมิดของ
ข้าพระองค์ และนําเอาความชัว่ชา้ของข้าพระองค์ไปเสีย
เพราะบัดน้ีข้าพระองค์จะนอนลงในผงคลี ดิน  พระองค์ จะ
ทรงเสาะหาข้าพระองค์ในเวลาเชา้  แต่ ข้าพระองค์จะไม่ อยู ่ 
แล้ว �

8
 บิ  ลด ัดวา่โยบเป็นคนหน้าซ่ือใจคด

1  แล ้วบิ ลด ัดคนชูอาห์ตอบวา่ 2 �ท่านจะพู ดอย ่างน้ี อยู ่
นานเท่าใด และคําปากของท่านจะเป็นพายุนานสักเท่าใด
3 พระเจ้าทรงผันแปรความยุ ติ ธรรมหรอื หรอืองค์ ผู้ ทรง
มหทิธ ิฤทธิ ์ผันแปรความเท่ียงธรรมหรอื 4 ถ้าบุตรของท่าน
ได้ กระทํา บาป ต่อ พระองค์ และ พระองค์ ทรง ทอด ทิง้ เขา
ทัง้หลายเพราะเหตุการละเมิดของเขา 5 ถ้า ท่านจะหมัน่
แสวงหาพระเจ้า และวงิวอนต่อองค์ ผู้ ทรงมหทิธ ิฤทธิ ์6 ถ้า
ท่านบร ิสุทธ ์ิและเท่ียงธรรมแน่ ละ  บัดน้ี  พระองค์  ก็ จะทรง
ต่ืนขึ้น เพื่อ ท่าน และทรงให ้ท่ี อาศัยแหง่ความชอบธรรม
ของท่านเจรญิเป็นแน่ 7  ถึงแม้ การเริม่ต้นของท่านจะเล็ก
น้อย  แต่ ต่อ ไปปลายๆจะใหญ่ โตมากยิง่ 8 ข้าขอรอ้ง  ให ้
ท่านถามคนโบราณดู และคิดดู วา่ บรรพบุรุษค้นพบสิง่ใด
บ้าง 9 (เพราะส่วนเราเหมือนอยา่งเกิดวานน้ี จะรู้อะไรก็
หาไม่ เพราะวนัคืนของเราบนแผ่นดินโลกเปรยีบเหมือน
เงา� 10 เขาจะไม่สอนท่านและบอกท่าน และกล่าวคําจาก
ใจของเขาหรอื 11 ต้นกกจะงอกขึ้นในท่ี ท่ี  ไม่มี ตมได้ หรอื ต้ 
นอ ้อจะงอกงามในท่ี ท่ี  ไม่มี น้ําได้ หรอื 12  ขณะท่ี  มี ดอกยงัไม่ ได้ 
ตัดลง มั นก ็ เห ่ียวแหง้ไปก่อนต้นไม้ อื่นๆ 13 ทางของบรรดา
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ผู้ ท่ี ลืมพระเจ้าก็เป็นอยา่งน้ันแหละ ความหวงัของคนหน้า
ซ่ือใจคดจะพินาศไป 14 ความหวงัใจของเขาหกัสะบัน้ และ
ความไว้วางใจของเขาจะเหมือนใยแมงมุม 15 เขาพิงเรอืน
ของเขา  แต่ มันทานไม่ ไหว เขาย ึดม ันไว้  แต่ มั นก ็หาทนอยู ่
ไม่ 16 เขาเขียวสดอยู่ต่อหน้าดวงอาทิตย์ และแขนงของเขา
ก็ แผ่ ออกเหนือสวนของเขา 17 รากของเขาเล้ือยไปเกาะกอง
หนิ และหยัง่ลงไปในซอกก้อนหนิ 18 ถ้าพระองค์ทําลายเขา
ไปจากท่ีของเขาแล้ วท ่ีน้ันจะปฏิเสธเขาวา่ �ข้าไม่เคยเหน็
เจ้า� 19  ดู  เถิด  น่ี เป็นความชื่นบานแหง่ทางของเขา และผู้
อื่นจะงอกออกมาจากดิน 20  ดู  เถิด พระเจ้าจะไม่ทรงทอดทิง้
คนดี รอบคอบ หรอืค้ําจุนผู้กระทําความชัว่รา้ย 21  พระองค์ 
ยงัจะทรงให้ปากของท่านหวัเราะร ่วน และทําให้รมิฝีปาก
ของท่านโห่รอ้งเสมอ 22 คนเหล่าน้ั นที ่ เกล ียดชงัท่านจะหม่
ความอบัอาย และท่ีอาศัยของคนชัว่จะไม่ มีต ่อไปอกีเลย�

9
โยบยอมรบัวา่ท่านเป็นคนบาป

1  แล ้วโยบตอบวา่ 2 � จร ิงที เดียว ข้าทราบวา่เป็นอยา่งน้ัน
 แต่ คนเราจะชอบธรรมจําเพาะพระพักตรพ์ระเจ้าได้ อยา่งไร 
3 ถ้าคนหน่ึงคนใดปรารถนาจะโต้ แย ้ งก ับพระองค์ ในพั นคร 
ัง้ผู้น้ั นก ็ตอบพระองค์ ไม่ได้ สักครัง้เดียว 4  พระองค์ ฉลาดอยู่
ในพระทัย และพระกําลั งก ็ แข็งแรง  ผู้ ใดเคยได้ แข ็งข้อต่อ
พระองค์และเจรญิขึ้นได้ เล่า 5  พระองค์  ผู้ ทรงเคล่ือนภู เขา 
และภูเขาทัง้หลายก็ ไม่รู ้ เม่ือพระองค์ทรงควํา่มันเสียด้วย
พระพิโรธของพระองค์ 6  ผู้ ทรงสัน่แผ่นดินโลกให้ออกจาก
ท่ีของมัน และเสาของมั นก ็ สัน่สะเทือน 7  ผู้ ทรงบัญชาดวง
อาทิตย์ และมันไม่ ขึ้น  ผู้ ทรงผนึกเก็บบรรดาดวงดาวไว้ 8  
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ผู้ ทรงขึงฟ้าสวรรค์ออกแต่ พระองค์  เดียว และทรงยํ่าคล่ืน
ของทะเล 9  ผู้ ทรงสรา้งหมู่ดาวจระเข้ และหมู่ดาวไถ  หมู่ ดาว
ลูกไก่ และหมู่ดาวทิศใต้ 10  ผู้ ทรงกระทํามหกิจเหลือท่ี จะเข้ า
ใจได้ และการมหศัจรรย์อยา่งนับไม่ ถ้วน 11  ดู  เถิด  พระองค์ 
ทรงผ่านข้าไป และข้าหาเหน็พระองค์ ไม่  พระองค์ ทรงเลย
ไป และ ข้า หา สังเกต เหน็ ไม่ 12  ดู  เถิด  พระองค์ ทรง ฉวย
ไป ใครจะหา้มพระองค์ ได้ ใครจะทูลพระองค์ วา่ � พระองค์ 
ทรงกระทําอะไรน่ัน� 13 ถ้าพระเจ้าจะไม่ทรงหนัพระพิโรธ
ของพระองค์ กล ับต่อพระองค์  เหล่ าสมุนของความอหงัการ
ต้องกราบอยู่ 14  แล ้วข้าจะตอบพระองค์ ได้  อยา่งไร จะเลือก
ถ้อยคําอะไรมาโต้ตอบพระองค์ 15  แม้ว ่าข้าชอบธรรม ข้าก็
ตอบพระองค์ ไม่ได้ ข้าจะต้องขอพระกรุณาต่อผู้พิพากษา
ของข้า 16 ถ้าข้ารอ้งทูลต่อพระองค์ และพระองค์ทรงตอบ
ข้า ข้าจะไม่เชื่อวา่พระองค์ทรงฟังเสียงของข้า 17 เพราะ
พระองค์ทรงขยี้ข้าด้วยพายุ และทวบีาดแผลของข้าโดยไม่ 
มี  เหตุ 18  พระองค์ จะไม่ทรงให้ข้าหายใจได้  แต่ เติมความ
ขมขื่น ให้ข้า เต็ม 19 ถ้าข้ากล่าว ถึง กําลัง  ดู  เถิด  พระองค์ 
ทรงมี ฤทธิ ์ ถ้าเป็นเรือ่งการพิพากษา ใครจะนัดเวลาให้ข้า
สู้ คดี  ได้ 20 ถ้าข้าอา้งวา่ตัวชอบธรรม ปากของข้าจะกล่าว
โทษข้า ถ้าข้าอา้งวา่ตัวดี รอบคอบ  พระองค์ จะพิสู จน ์วา่ข้า
บกพรอ่ง 21  ถึงแม้ ข้าดี รอบคอบ ข้าก็ ไม่  เข ้าใจตัวข้าเอง ข้า
จะเกลียดชวีติของข้า 22  ก็ เหมือนกันหมด เพราะฉะน้ันข้า
จึงวา่ � พระองค์ ทรงทําลายทัง้คนดีรอบคอบและคนชัว่�
23 เม่ือภัยพิบั ติ นําความตายมาโดยฉับพลัน  พระองค์ ทรง
เยาะเยย้ความลําบากยากเยน็ของผู้ ไร ้ ผิด 24  แผ่ นดินโลก
น้ีทรงมอบไวใ้นมือของคนชัว่  พระองค์ ทรงปิดหน้าบรรดาผู้ 
วนิ ิจฉัยโลก ถ้าไม่ ใช ่ พระองค์  แล ้วใครเล่า 25 �วนัทัง้หลาย
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ของข้าพระองค์เรว็กวา่นักวิง่ มันพ้นไป มันไม่ เห ็นสิ ่งด ี อะไร 
26 มันผ่านไปอยา่งกับเรอืเรว็ ดังนกอนิทรโีฉบลงบนเหยื่อ
27 ถ้าข้าพระองค์ วา่ �ข้าจะลืมคํารอ้งทุกข์ของข้า ข้าจะทิง้
หน้าเศรา้ของข้าเสีย และเบิกบาน� 28 ข้าพระองค์ เก ิดกลัว
บรรดาความทุกข์ของข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์ทราบ
วา่พระองค์จะไม่ถือวา่ข้าพระองค์ ไร ้ ผิด 29 ถ้าข้าพระองค์ 
ชัว่ชา้ ข้าพระองค์ตรากตราํเปล่าๆทําไม 30 ถ้าข้าพระองค์
ชาํระตัวของข้าพระองค์ด้วยน้ําจากห ิมะ และล้างมือของข้า
พระองค์ด้วยน้ําด่าง 31  พระองค์ ยงัจะทรงจุ่มข้าพระองค์ลง
ไปในบ่อ  แม้ เส้ือผ้าของข้าพระองค์จะรงัเกียจข้าพระองค์�
32  พระองค์  มิใช ่ มนษุย ์อยา่งข้า  ท่ี ข้าจะตอบพระองค์ ซ่ึง
เราจะมาสู้ คดี  ด้วยกัน 33  ไม่มี คนกลางระหวา่งเรา  ผู้ ซ่ึงจะ
วางมือบนเราทัง้สองได้ 34  ขอให ้ พระองค์ ทรงนําไม้เรยีวไป
จากข้าเสียที และขออยา่ให้ความครั ่นคร ้ามจากพระองค์
กระทําให้ข้ากลัวมาก 35  แล ้วข้าจะพูดและไม่ กล ัวพระองค์  
แต่ ใจจรงิของข้าไม่เป็นอยา่งน้ัน�

10
โยบสิน้หวงัเพราะเหตุสภาพของตน

1 � จิ ตใจข้าเบื่อชวีติของข้า ข้าจะรอ้งทุกข์อยา่งไม่ ยบัยัง้ 
ข้าจะพูดด้วยจิตใจขมขื่นของข้า 2 ข้าจะทูลพระเจ้าวา่ �ขอ
อยา่ทรงกล่าวโทษข้าพระองค์  ขอให ้ข้าพระองค์ทราบวา่
ไฉน พระองค์ ทรง โต้ แย ้ งก ับ ข้า พระองค์ 3  พระองค์ ทรง
เหน็ชอบแล้วหรอืท่ีจะบีบบังคับ  ท่ี จะหมิน่พระหตัถกิจของ
พระองค์ และทรงโปรดแผนการของคนชัว่ 4  พระองค์ ทรง
มีพระเนตรอยา่งตาคนหรอื  พระองค์ ทรงเหน็อยา่งมนษุย ์
เห ็น หรอื 5 วนั ของ พระองค์ เหมือน วนั ของ มนษุย ์หรอื  ปี 
ของ พระองค์ เหมือน วนั คืน ของ คน เรา หรอื 6  ท่ี  พระองค์ 
ทรงคอยจับความชัว่ชา้ข้าพระองค์ และค้นหาบาปของข้า
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พระองค์ 7  แม้  พระองค์ ทรงทราบวา่ข้าพระองค์ มิได้ เป็นคน
ชัว่ และไม่ มี ใครชว่ยให้พ้นออกจากพระหตัถ์ของพระองค์ 
ได้ 8 พระหตัถ์ ของ พระองค์ ป้ัน และ ทรง สรา้ง ข้า พระองค์
ถึงกระน้ันพระองค์ทรงหนัมาทําลายข้าพระองค์ 9 ขอทรง
ระลึกวา่พระองค์ทรงสรา้งข้าพระองค์ ดุ  จด ั งด ิน เหนียว  
พระองค์ จะ ทรง นํา ข้า พระองค์ ให ้ กล ับ เป็น ผงคลี ดิ  นอ ีก
หรอื 10  พระองค์  มิได้ ทรง เท ข้า พระองค์ ออก อยา่ง น้ํานม
และทําข้าพระองค์ ให ้ แข ็งเหมือนเนยแข็งหรอื 11  พระองค์ 
ทรง หม่ ข้า พระองค์ ไว ้ด้วย หนัง และ เน้ือ และ ทรง สาน ข้า
พระองค์ด้วยกระดูกและเส้นเอน็ 12  พระองค์ ทรงประสาท
ชวีติและความเมตตาแก่ข้าพระองค์ และความดูแลรกัษา
ของพระองค์ ได้ สงวนจิตวญิญาณข้าพระองค์ ไว ้ 13  แต่  สิ 
่ง ต่อ ไป น้ี พระองค์ ทรง ซ่อน ไว้ ใน พระทัย ของ พระองค์ ข้า
พระองค์ ทราบ วา่ น่ี เป็น พระ ประสงค์ ของ พระองค์ 14 ถ้า
ข้าพระองค์ ทําบาป  พระองค์ ทรงหมายข้าพระองค์ ไว ้และ
ไม่ ทรง ปล่อย ตัว ข้า พระองค์ ให ้พ้น โทษ ความ ชัว่ ชา้ ของ
ข้าพระองค์ 15 ถ้าข้าพระองค์ ชัว่รา้ย  วบิัติ  แก่ ข้าพระองค์
ถ้าข้าพระองค์ ชอบธรรม ข้าพระองค์ยงัผงกศีรษะของข้า
พระองค์ขึ้นไม่ ได้ ข้าพระองค์เต็ มด ้วยความอดสู ฉะน้ันขอม
องดู ความทุกข์ ใจของข้าพระองค์ 16  ภัยพิบัติ ต่างๆเพิม่มาก
ขึ้น  พระองค์ จะทรงล่าข้าพระองค์อยา่งสิงโตดุ รา้ย และทรง
ทําการมหศัจรรย ์สู้ ข้าพระองค์ อกี 17  พระองค์ ทรงฟ้ืนพยาน
ของพระองค์ปรกัปราํข้าพระองค์ ใหม่ และทรงเพิม่ความ
รอ้นพระทัยของพระองค์ในข้าพระองค์  พระองค์ ทรงนําพล
โยธาหลายกองมาสู้ข้าพระองค์ 18 ไฉนพระองค์ทรงนําข้า
พระองค์ออกมาจากครรภ์  โอ ข้าพระองค์อยากตายก่อนตา
ใดๆได้ เห น็ข้าพระองค์ 19 เหมือนอยา่งกับวา่ข้าพระองค์ มิได้  
เก ิดมา ข้าพระองค์คงถูกนําจากครรภ์ไปถึงหลุมฝังศพแล้ว
20 วนัคืนชวีติของข้าพระองค์ ไม่ น้อยหรอื ขอหยุดเถิด  ขอให ้
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ข้าพระองค์ อยู ่ ลําพัง เพื่อข้าพระองค์จะชื่นใจสักหน่อย 21  
ก่อนท่ี ข้าพระองค์จะไปยงัท่ี ท่ี ข้าพระองค์ ไม่  กลับ ถึงแผ่น
ดินแหง่ความมืดและเงามัจจุ ราช 22  แผ่ นดินแหง่ความมืด
ทึ บด ังตัวความมืดที เดียว เป็นแผ่นดินแหง่เงามัจจุ ราช  ไม่มี  
ระเบียบ  ท่ี ความสวา่งเป็นเหมือนความมืด� �

11
โศฟารว์า่โยบพู ดม ุสาและเป็นคนหน้าซ่ือใจคด

1  แล ้วโศฟาร์ชาวนาอาเมห์ตอบวา่ 2 �ควรท่ีจะฟังมวล
ถ้อยคําโดยไม่ มี ใครตอบหรอื และคนท่ี พู ดมากควรจะนับวา่
ชอบธรรมหรอื 3 ควรท่ีคําพู ดม ุสาของท่านทําใหค้นน่ิง และ
เม่ือท่านเยาะเยย้  ไม่ ควรมี ผู้ ใดทําให้ท่านอายหรอื 4 เพราะ
ท่านวา่ �หลักคําสอนของข้าบร ิสุทธ ์ิ และข้า ก็สะอาดใน
สาย พระเนตร พระเจ้า� 5  แต่  โอ  ใคร ่จะ ให้พระเจ้า ตรสั
และทรงเปิดรมิพระโอษฐ์ของพระองค์ตรสักั บท ่าน 6  ใคร ่
จะให ้พระองค์ ทรงสําแดงเคล็ ดล ับของสติปัญญาให ้ท่าน 
เพราะความเข้าใจของพระองค์ อเนกอนันต์ จงทราบเถิดวา่
พระเจ้าทรงเรยีกรอ้งจากท่านน้อยกวา่ความชัว่ชา้ของท่าน
พึงได้ รบั 7 ท่านจะหยัง่รูส้ภาพของพระเจ้าได้ หรอื ท่านหยัง่
รู ้องค์  ผู้ ทรงมหทิธ ิฤทธิ ์ ได้ หมดหรอื 8 น่ันสูงเท่าฟ้าสวรรค์
ท่านจะทําอะไรได้ ลึกกวา่นรก ท่านจะทราบอะไรได้ 9 วดั
ดู ก็ ยาวกวา่โลก และกวา้งกวา่ทะเล 10 ถ้าพระองค์ทรงตัด
ออก และทรงคุมขัง และทรงเรยีกมาชุ มน ุมกัน ใครจะขัด
ขวางพระองค์ ได้ 11 เพราะพระองค์ทรงทราบคนไร ้ค่า เม่ือ
พระองค์ทรงเหน็ความชัว่รา้ย  พระองค์ จะไม่ทรงพิจารณา
หรอื 12  แต่ คนไร้ค่าอยากฉลาด  ถึงแม้ วา่มนษุย ์เก ิดมา
เหมือนลูกลาป่า 13 ถ้าท่านเตรยีมใจของท่านไว้ และท่าน
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เหยยีดมือของท่านออกไปหาพระองค์ 14 ถ้าความชัว่ชา้อยู่
ในมือของท่าน ทิง้เสียให ้ไกล และอยา่ใหค้วามชัว่รา้ยอาศัย
อยู่ในเต็นท์ของท่าน 15  แล ้วแน่ ละ ท่านจะเงยหน้าขึ้นโดย
ปราศจากตําหนิ ท่านจะมัน่คง และไม่ต้องกลัว 16 เพราะ
ท่านจะลืมความทุกข์ยากของท่าน ท่านจะจดจําได้เหมือน
น้ําท่ี ได้ ไหลผ่านพ้นไป 17  แล ้วชวีติของท่านจะสุกใสยิง่กวา่
เวลาเท่ียงวนั ท่านจะส่องแสงเหมือนเวลาเชา้ 18 และท่าน
จะรูสึ้กมัน่คง เพราะมี ความหวงั  เออ ท่านจะตรวจตราดู
และนอนพักอยา่งปลอดภัย 19 ท่านจะนอนลง และไม่ มี ใคร
ทําให้ท่านกลัว  เออ คนเป็ นอ ันมากจะมาวอนขอความชว่ย
เหลือจากท่าน 20  แต่ ตาของคนชัว่รา้ยจะมื ดม ัว เขาจะหลีก
เล่ียงหลบหนี ไม่ได้ และความหวงัของเขาจะเหมือนความ
ตายน่ันเอง�

12
โยบตอบและวา่กล่าวความถ่อยทรามของเพื่อนๆ

1  แล ้วโยบตอบวา่ 2� ไม่ ต้องสงสัยเลยท่ีท่านทัง้หลายเป็น
เสียงของประชาชน และสติปัญญาจะตายไปพรอ้มกั บท ่าน
3  แต่ ข้าก็ มี ความเข้าใจอยา่งกั บท ่าน ข้าไม่ด้อยกวา่ท่าน  เออ 
เรือ่งอยา่งน้ีใครจะไม่ ทราบ 4ข้าเป็นเหมือนผู้ ท่ี  ให ้เพื่อนบ้าน
หวัเราะเยาะ  ผู้ รอ้งทูลพระเจ้าและพระองค์ทรงตอบ  คนดี 
รอบคอบอนัชอบธรรมเป็ นที ่ ให ้เขาหวัเราะเยาะ 5 ในความ
คิดของผู้ ท่ีอยู ่อยา่งสบาย  ผู้  มี  เท ้าพรอ้มท่ีจะพลาดเหมือน
ตะเกียงท่ี ถู กสบประมาท 6  เต็นท์ ของโจรก็ มัง่คัง่ และบุคคล
ท่ียัว่เยา้พระเจ้าก็ มัน่คง พระเจ้าทรงนําของมากมายมาสู่
มือของเขา 7  แต่ ขอถามสัตว ์เดียรจัฉาน และมันจะสอน
ท่าน ถามนกในอากาศดู และมันจะบอกท่าน 8 หรอืพู ดก ับ
แผ่นดินโลก และมันจะสอนท่าน และปลาทะเลจะประกาศ
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แก่ ท่าน 9 ในบรรดาสิง่เหล่าน้ี มี  สิ ่งใดท่ี ไม่ ทราบวา่พระหตัถ์
ของพระเยโฮวาห์ทรงกระทําให้เป็นไปอยา่งน้ัน 10  จิ ตใจ
ของสิง่ท่ี มี  ช ีวติทุกอยา่งอยู่ในพระหตัถ์ของพระองค์ ทัง้ลม
หายใจของมนษุย ์ทัง้ปวง 11  หู ทดลองถ้อยคํามิ ใช ่ หรอื และ
เพดานปากชมิรสอาหารมิ ใช ่ หรอื 12  สติ ปัญญาอยู่กับคน
มี อายุ  มาก และอายุยนืยาวทําให ้เก ิดความเข้าใจ 13  สติ 
ปัญญาและฤทธานุภาพอยู่ กับพระเจ้า  พระองค์ ทรงมีคํา
แนะนําและความเข้าใจ 14  ดู  เถิด  พระองค์ ทรงพังทลายลง
และไม่ มี  ผู้ ใดสรา้งใหม่ ได้  พระองค์ ทรงกักขังมนษุย์คนหน่ึง
ไวแ้ละไม่ มี  ผู้ ใดเปิดได้ 15  ดู  เถิด  พระองค์ ทรงยดึน้ําไวแ้ละมั 
นก ็ แห ้งไป ดังน้ันพระองค์ทรงส่ งม ันออกไปและมั นก ็ท่วม
แผ่นดิน 16พระกําลังและพระสติปัญญาอยูกั่บพระองค์  ผู้  ถู 
กลวงทัง้ผูล้วงเป็นของพระองค์ 17  พระองค์ ทรงนําท่ีปรกึษา
ตัวล่อนจ้อนไป และพระองค์ทรงกระทําผู้พิพากษาให้เป็น
คนโง่ 18  พระองค์ ทรงแก้พันธนาการของกษั ตร ิย์ และทรง
ผูกมัดเอวของกษั ตร ิย ์เหล่ าน้ันด้วยผ้าคาดเอว 19  พระองค์ 
ทรงนําเจ้าชายตัวล่อนจ้อนไป และทรงควํา่ผู้ มี กําลังเสีย 20  
พระองค์ ทรงเอาคําพูดไปเสียจากผู้ ท่ี เขาวางใจ และทรง
นําการพินิจพิจารณาไปเสียจากพวกผู้ มีอายุ 21  พระองค์ 
ทรงเทความเหยยีดหยามบนเจ้านาย และทรงกระทําให ้ผู้  
ท่ี  แข ็งแรงออ่นกําลัง 22  พระองค์ ทรงเปิดสิง่ ท่ีลึกออกมา
จากความมืด และทรงนําเงามัจจุราชมาสู่ ความสวา่ง 23  
พระองค์ ทรงกระทําประชาชาติ ให ้ ใหญ่โต และทรงทําลาย
เสีย  พระองค์ ทรงขยายบรรดาประชาชาติ และทรงนําเขา
ทัง้หลายใหแ้คบลงอกี 24  พระองค์ ทรงนําความเข้าใจไปเสีย
จากหวัหน้าชาวโลก และทรงกระทําใหเ้ขาพเนจรไปในถิน่ทุ 
รก ันดารซ่ึงไม่ มี  หนทาง 25 เขาทัง้หลายคลําอยู่ในความมืด
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ปราศจากความสวา่ง และพระองค์ทรงทําให้เขาโซเซอยา่ง
คนเมา�

13
โยบปกป้องความซ่ื อสัตย ์ของตนเอง

1 � ดู  เถิด ตาของข้าได้ เห ็นสิง่ ทัง้หมดน้ี แล้ว  หู ของข้า
ได้ยนิและเข้าใจเรือ่ง น้ี แล้ว 2 อะไรท่ีท่านทัง้หลายรู้ ข้าก็ 
รู ้ ด้วย ข้าไม่ด้อยกวา่ท่าน 3  แต่ ข้าใคร่จะทูลต่อองค์ ผู้ ทรง
มหทิธ ิฤทธิ ์และปรารถนาจะสู้ คดี ของข้ากับพระเจ้า 4 ส่วน
ท่าน ท่านฉาบเสียด้วยการมุสา ท่านทัง้ปวงเป็นแพทย ์ท่ี  
ใช้ไม่ได้ 5  โอ ท่านน่าจะน่ิงเสีย และความน่ิงน้ันจะเป็นสติ
ปัญญาของท่าน 6  บัดน้ี ขอฟังการหาเหตุผลของข้า และ
ขอฟัง คําวงิวอนแหง่รมิ ฝีปากของข้า 7 ท่านทัง้หลายจะ
พูดชัว่รา้ยเพื่อพระเจ้าหรอื และพูดลวงเพื่อพระองค์ หรอื 
8 ท่านทัง้หลายจะแสดงความลําเอยีงเข้าข้างพระองค์ หรอื 
ท่าน จะ วา่ ความ ฝ่าย พระเจ้า หรอื 9 เม่ือ พระองค์ ทรง ค้น
ท่าน พบ จะดี แก่ ท่าน ไหม หรอื ท่าน จะ เยาะ เยย้ พระองค์ 
ได้ อยา่ง ผู้ หน ่ึง ผู้ ใด เยาะ เยย้ มนษุย ์หรอื 10  พระองค์ จะ
ทรง ตําหนิ ท่าน ทัง้ หลาย แน่ ถ้า ท่าน แสดง ความ ลําเอยีง
อยา่งลับๆ 11 ความโออ่า่ตระการของพระองค์จะไม่กระทํา
ให้ ท่านครา้มกลัว และความครั ่นคร ้ามต่อพระองค์จะไม่
ตกเหนือท่านหรอื 12 ความระลึกถึงทัง้หลายของท่านเป็น
เหมือนอยา่งขี้ เถ้า รา่งกายของท่านเป็นแต่กายดิน 13  ขอน 
ิง่ เถอะ และข้าจะพูด และอะไรจะเกิดแก่ ข้า  ก็  ขอให ้ เก ิด
เถิด 14 ทําไมน่ะหรอื ข้าจะงบัเน้ือของข้าไว้ และเส่ียงชวีติ
ของข้า 15  ถึงแม้  พระองค์ ทรงประหารข้า เสีย ข้า ก็จะยงั
วางใจในพระองค์  แต่ ข้าจะยงัยนืยนัทางทัง้หลายของข้า
จําเพาะพระพักตร ์พระองค์ 16  พระองค์ จะทรงเป็นความ
รอด ของ ข้า ด้วย เพราะ คน หน้า ซ่ือ ใจ คด จะ ไม่ ได้  เข ้า มา
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ต่อเบื้องพระพักตร ์พระองค์ 17 ขอฟังถ้อยคําของข้าอยา่ง
ระมัดระวงั และให้ คํากล่าวของข้าอยู่ ในหูของท่าน 18  ดู  
เถิด ข้าเตรยีมคดีของข้าแล้ว ข้าทราบวา่ จะปรากฏวา่ข้า
บร ิสุทธ ิ์ 19 ใครนะจะสู้ คดี กับข้า เพราะบัดน้ี ถ้าข้าน่ิงเสีย ข้า
ก็จะตาย 20 �ขอทรงประสาทสองสิง่แก่ข้าพระองค์ และข้า
พระองค์จะไม่ซ่อนตัวจากพระพักตร ์พระองค์ 21 ขอทรงหด
พระหตัถ์ ให ้ไกลจากข้าพระองค์ และขออยา่ใหค้วามครั ่นคร 
้ามพระองค์ ทําให ้ข้าพระองค์ครา้มกลัว 22 ขอพระองค์ทรง
เรยีกเถิด  แล ้วข้าพระองค์จะทูลตอบ หรอืขอให้ข้าพระองค์ 
ทูล และขอพระองค์ทรงตอบแก่ข้าพระองค์ 23บรรดาความ
ชัว่ ชา้ และ ความ บาป ผิด ของ ข้า พระองค์ มี  เท่าใด ขอ ทรง
โปรด ให้ ข้า พระองค์ ทราบ ถึง การ ละเมิด และ บาป ของ ข้า
พระองค์ 24 ทําไมพระองค์ทรงเมินพระพักตร ์เสีย และทรง
นับ วา่ ข้า พระ องค์ เป็น ศั ตรู ของ พระองค์ 25  พระองค์ จะ
ทรงให ้ใบไม้  ท่ี  ถู กลมพัดหกัเสียหรอื และจะทรงไล่ ติ ดตาม
ฟางแหง้หรอื 26 เพราะพระองค์ทรงจารกึสิง่ขมขื่นต่อสู้ข้า
พระองค์ และทรงกระทําให้ข้าพระองค์รบัโทษความชัว่ชา้
ท่ีข้าพระองค์กระทําเม่ือยงัรุน่ๆอยู่ 27  พระองค์ ทรงเอาเท้า
ของข้าพระองค์ ใส่ ขื่อ ไว้ และทรงเฝ้าดูทางทัง้ สิน้ของข้า
พระองค์  พระองค์ ทรงจารกึเครือ่งหมายไว้บนฝ่าเท้าของ
ข้าพระองค์ 28  มนษุย ์ ก็ ทรุดโทรมไปเหมือนของเน่า เหมือน
เครือ่งแต่งกายท่ีตัวมอดกิน� �

14
โยบตอบสหายของตน

1 � � มนษุย ์ ท่ี  เก ิดมาโดยผู้หญิ งก ็ อยู ่ แต่ น้อยวนั และเต็ม
ไปด้วยความยุง่ยากใจ 2 เขาออกมาเหมือนดอกไม้  แล้วก็  ถู 
กตัดให้ล้มลง เขาล้ีไปอยา่งเงา และไม่ อยู ่ต่อไปอกี 3 และ
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พระองค์ทรงลืมพระเนตรมองคนอยา่งน้ี หรอื และทรงนํา
ข้าพระองค์มาในการพิพากษาของพระองค์ หรอื 4 ใครจะ
เอาสิง่สะอาดออกมาจากสิง่ไม่สะอาดได้  ไม่มี ใครสักคน
5 วนัเวลาของเขาถูกกําหนดไว้เสียแล้ว และจํานวนเดือน
ของเขาก็ อยู ่กับพระองค์  พระองค์ ทรงกําหนดขอบเขตของ
เขาไม่ ให ้เขาผ่านไปได้ 6  ฉะน้ัน ขอทรงหนัพระพักตรไ์ปจาก
เขา และทรงเลิกเถิดพระเจ้าข้า  เพื่อให ้เขาชื่นบานด้วยวนั
ของเขาอยา่งลูกจ้าง 7 เพราะสําหรบัต้นไม้ ก็  มีความหวงั ถ้า
มันถูกตัดลง มั นก ็จะแตกหน่ ออ ีก และหน่ ออ ่อนของมัน
จะไม่ หยุดยัง้ 8 ถึงรากของมันจะแก่ อยู ่ในดิน และตอของ
มันจะตายอยู่ในผงคลี ดิน 9  แต่  พอได้  กล ่ินไอของน้ํา มันจะ
งอกและแตกกิง่ออกเหมือนต้นไม้ ออ่น 10  แต่  มนษุย ์ ตาย 
และล้มพังพาบ  เออ  มนษุย ์ สิ ้นลมหายใจและเขาอยู ่ท่ี ไหน
เล่า 11 น้ําขาดจากทะเลไป และแม่น้ําก็ เห ือดและแหง้ไป
ฉันใด 12 ฉันน้ันแหละ  มนษุย ์ ก็ นอนลงและไม่ ลุ กขึ้ นอ ีก จน
ท้องฟ้าไม่ มี  อกี เขาก็ ไม่  ต่ืนขึ้น และปลุกเขาก็ ไม่ได้ 13  โอ หาก
พระองค์ทรงซ่อนข้าพระองค์ ไว ้ในแดนคนตายก็จะดี  ใคร ่จะ
ให ้พระองค์ ทรงปกปิดข้าพระองค์ ไว ้จนพระพิโรธพระองค์ 
พ้น ไป  ใคร ่จะ ให ้พระองค์ ทรง กําหนดเวลาให้ข้าพระองค์
และทรงระลึกถึงข้าพระองค์ 14 ถ้ามนษุย์ตายแล้ว เขาจะมี 
ช ีว ิตอ ีกหรอื ข้าพระองค์จะคอยอยู่ตลอดวนัประจําการของ
ข้าพระองค์ จนกวา่การปลดปล่อยของข้าพระองค์จะมาถึง
15  พระองค์ จะทรงเร ียก และข้าพระองค์จะทูลตอบพระองค์
 พระองค์ จะทรงอาลัยอาวรณ์พระหตัถกิจของพระองค์ 16  
แต่  พระองค์ ทรงนั บก ้าวของข้าพระองค์  พระองค์  มิได้ ทรง
จ้องจับผิดข้าพระองค์ หรอื 17การละเมิดของข้าพระองค์น้ัน
ทรงใส่ ไว ้ในถุงท่ีผนึกตรา และพระองค์ทรงมัดความชัว่ชา้
ของข้าพระองค์ ไว ้18  แต่  ภู เขาก็ทลายลงและผุพังไป และ
ก้อนห ินก ็ ถู กยา้ยไปจากท่ีของมัน 19 น้ําเซาะหนิไปเสีย  
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พระองค์ ทรงพัดพาสิง่ ต่างๆ ท่ีงอกขึ้นจากผงคลี ดิ นแหง่
แผ่นดินโลกไป  พระองค์ ทรงทําลายความหวงัของมนษุย ์
เชน่กัน 20  พระองค์ ทรงชนะเขาเสมอ และเขาก็ล่วงลับไป
 พระองค์ ทรงเปล่ียนสี หน ้าของเขาและทรงส่งเขาไปเสีย
21 บรรดาบุตรชายของเขาได้รบัเกียรติและเขาก็ ไม่ทราบ 
เขาทัง้หลายตกต่ําลง  แต่ เขาหาหยัง่รู ้ไม่ 22 เขารูสึ้กเพียง
ความเจ็บในรา่งกายของตน และจิตใจเขาครํา่ครวญ� �

15
เอลีฟั สว ่าเขามี ความรู ้มากกวา่โยบ

1  แล ้วเอลีฟัสชาวเทมานตอบวา่ 2 �ควรท่ีคนมีปัญญา
จะตอบด้วยความรูล้มๆแล้งๆหรอื และบรรจุลมตะวนัออก
ให้ เต็ มท ้อง 3 ควร ท่ี เขา จะ โต้ แย ้ งก ัน ใน การ พูด อนั ไร ้
ประโยชน์ หร ือด ้วยถ้อยคําซ่ึงไม่ ได้ ผลหรอื 4  แต่ ท่านกําลัง
ขจัดความยาํเกรงเสีย และขัดขวางการอธษิฐานต่อพระ
พักตร ์พระเจ้า 5 เพราะปากของท่านกล่าวความชัว่ชา้ของ
ท่าน และท่านเลือกเอาลิน้ของคนฉลาดแกมโกง 6 ปาก
ของท่านกล่าวโทษท่านเอง  ไม่ใช ่ ข้าพเจ้า และรมิฝีปากของ
ท่านปรกัปราํ ท่านเอง 7 ท่านเป็นมนษุย์คนแรกท่ี เก ิดมา
หรอื หรอืท่านคลอดมาก่อนเนินเขาหรอื 8 ท่านได้ฟังความ
ลึ กล ับของพระเจ้าหรอื และท่านจํากัดสติปัญญาไวเ้ฉพาะตั 
วท ่านหรอื 9 ท่านทราบอะไร ท่ีพวกเราไม่ทราบบ้าง ท่าน
เข้าใจอะไรท่ี ไม่ กระจ่างแก่เราเล่า 10 ในพวกเรามีคนผม
หงอกและคนสูงอายุ  แก่ ยิง่กวา่บิดาของท่าน 11 ท่านเหน็
คําเล้าโลมของพระเจ้าเป็นของเล็กน้อยไปหรอื  มี เรือ่งลึ กล 
ับอะไรบ้างอยู่กั บท ่านหรอื 12  เหตุ ไฉนท่านจึงปล่อยตัวไป
ตามใจ ท่านกระพรบิตาเพราะเหตุอะไรเล่า 13 คือท่ีท่านหนั
จิตใจของท่านต่อสู้ พระเจ้า และให้ถ้อยคําอยา่งน้ีออกจาก
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ปากของท่าน 14  มนษุย ์เป็นอะไรเล่า เขาจึงจะสะอาดได้ หรอื
เขาผู้ เก ิดมาโดยผู้หญิงเป็นอะไร เขาจึงชอบธรรมได้ 15  
ดู  เถิด พระเจ้ามิ ได้ ทรงวางใจในว ิสุทธ ิชนของพระองค์  ใช ่ 
แล้ว ในสายพระเนตรพระองค์ ฟ้าสวรรค์ ก็  ไม่  สะอาด 16  แล 
้วมนษุย ์ผู้ ด่ืมความชัว่ชา้เหมือนด่ื มน ้ํา  ก็ น่าสะอดิสะเอยีน
และโสโครกยิง่กวา่น้ันสักเท่าใด 17 ฟังข้าซิ ข้าจะแสดงแก่ 
ท่าน  สิ ่งใดท่ีข้าได้ เหน็ ข้าจะกล่าว 18  สิ ่งท่ีคนมีปัญญาได้
บอกกันมาตัง้แต่บรรพบุรุษของเขา และมิ ได้ ปิดบังไว้ 19  
ผู้  ท่ี  ได้ รบัพระราชทานแผ่นดินแต่พวกเดียว และไม่ มี คน
ต่างด้าวผ่านไปท่ามกลางเขา ทัง้หลาย 20 คนชัว่ทนทุกข์
ทรมานตลอดอายุของเขา  ตลอดปี ทัง้ปวงได้ซ่อนไว้จากผู้ 
บีบบังคับ 21 เสียงท่ีน่าครา้มกลัวอยู่ในหูของเขา  ผู้ ทําลาย
จะมาเหนือเขาในยามมัง่คัง่ 22 เขาไม่เชื่อวา่เขาจะกลับออก
มาจากความมืด เขาจะต้องตายด้วยดาบ 23 เขาพเนจรไป
เพื่อหาอาหาร  กล่าววา่ � อยู ่ ท่ี ไหนนะ� เขาทราบอยู ่วา่ว 
ันแหง่ความมื ดอย ู่ แค่  เอื้อมมือ 24  ความทุกข์ ใจและความ
แสนระทมจะทําใหเ้ขาครา้มกลัว มันจะชนะเขา เหมือนอยา่
งกษั ตร ิย์เตรยีมพรอ้มแล้วสําหรบัการศึก 25 เพราะเขาได้ 
เหย ียดมือของเขาออกสู้ พระเจ้า และเพิม่ กําลังเพื่อ ต่อสู้ 
องค์  ผู้ ทรงมหทิธ ิฤทธิ ์26 เขาวิง่เข้าใส่ พระองค์ อยา่งด้ื อด ึง
พรอ้มกั บด ัง้ปุ่มหนา 27 เพราะวา่เขาได้คลุมหน้าของเขาด้วย
ความอว้นของเขาแล้ว และรวบรวมไขมันมาไว ้ท่ี บัน้เอวของ
เขา 28 และได้อาศัยอยู่ในหวัเมืองท่ี รกรา้ง ในเรอืนซ่ึงไม่ มี  ผู้
อาศัย ซ่ึงพรอ้มท่ีจะกลายเป็นกองซากปร ักห ักพัง 29 เขา
จะไม่ มัง่มี และทรพัย ์สมบัติ ของเขาจะไม่ ทนทาน และข้าว
ของของเขาจะไม่เพิม่พูนในแผ่นดิน 30 เขาจะหนีจากความ
มืดไม่ พ้น เปลวเพลิงจะทําให ้หน ่อของเขาแหง้ไป และโดย
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ลมพระโอษฐ์เขาจะต้องจากไปเสีย 31 อยา่ให้เขาวางใจใน
ความอนิจจังลวงตัวเขาเอง เพราะความอนิจจังจะเป็นสิง่
ตอบแทนเขา 32 จะชาํระให้เขาเต็มก่อนเวลาของเขา และ
กิ ่งก ้านของเขาจะไม่ เขียว 33 เขาจะเป็นประดุจเถาองุ ่นที ่ 
เขย ่าลู กอง ุ่นดิบของมัน และเป็นดังต้นมะกอกเทศท่ีสลัด
ทิง้ดอกบานของมัน 34 เพราะวา่ท่ีชุ มน ุมของพวกหน้าซ่ือ
ใจคดน้ันจะรกรา้งไป และไฟจะเผาผลาญเต็นท์ แห ่งสินบน
เสีย 35 เขาทัง้หลายตัง้ครรภ์ความชัว่ และคลอดความรา้ย
ออกมา และท้องของเขาทัง้หลายตระเตรยีมการล่อลวง�

16
โยบบ่นเรือ่งพระราชกิจของพระเจ้า

1  แล ้วโยบตอบวา่ 2 �ข้าเคยได้ยนิเรือ่งอยา่งน้ีมามาก
แล้ว ท่านทุกคนเป็นผู้เล้าโลมท่ี กวนใจ 3 คําลมๆแล้งๆจะ
จบสิน้เม่ือไรหนอ ท่านเป็นอะไรไป ท่านจึงตอบอยา่งน้ี 4 ข้า
ก็ พู  ดอย ่างท่านทัง้หลายได้ เหมือนกัน ถ้าชวีติท่านมาแทนท่ี 
ช ีวติของข้า ข้าก็สามารถสรรหาถ้อยคํามากมายก่ายกอง
มาต่อสู้ท่านทัง้หลายได้ และสัน่ศีรษะของข้าใส่ ท่าน 5 ข้า
จะหนนุกําลังของท่านทัง้หลายด้วยปากของข้าก็ ได้ และ
การเคล่ือนไหวแหง่รมิฝีปากของข้าจะระงบัความเจ็บปวด
ของท่านก็ ได้  ด้วย 6 ถ้าข้า พูด ความเจ็บปวดของข้า ก็ ไม่  
ระงบั และถ้าข้าน่ิงไว้ จะบรรเทาไปสักเท่าใด 7  แต่  น่ีแหละ 
 เดีย๋วน้ี พระเจ้าทรงให้ข้าออ่นเปล้ีย  พระองค์ ทรงกระทําให้
พรรคพวกทัง้สิน้ของข้าเลิ กร ้างไป 8 และพระองค์ ได้  ให ้ข้า
เต็มไปด้วยรอยยน่ซ่ึงสภาพน้ีเป็นพยานปรกัปราํข้า และ
ความผ่ายผอมของข้าลุกขึ้นปรกัปราํข้า มันเป็นพยานใส่ 
หน ้าข้า 9  พระองค์ ทรงฉีกข้า ด้วยพระพิโรธของพระองค์
และทรงเกลียดชงัข้า  พระองค์ ทรงขบเขี้ยวเค้ียวฟันใส่ ข้า 
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 ปรปักษ์ ของข้าถลึงตา สู้ ข้า 10  มี คนอา้ปากใส่ ข้า เขาตบ
แก้มประจานข้า เขาสุมห ัวก ันปรกัปราํข้า 11 พระเจ้าทรง
มอบข้าให ้แก่ คนอธรรม และทรงเหวีย่งข้าไว้ในมือของคน
ชัว่รา้ย 12 ข้าอยู ่สบาย และพระองค์ทรงหกัข้าสะบัน้  เออ  
พระองค์ ทรงฉวยคอข้า และฟาดข้าลงเป็นชิน้ๆ  พระองค์ 
ทรงตัง้ข้า ให้ เป็นเป้าของพระองค์ 13 นักธนูของพระองค์
ล้อมข้า  พระองค์ ทรงทะลวงเปิดไตของข้าและไม่เพลามือ
เลย  พระองค์ ทรงเทน้ําดีของข้าลงบนดิน 14  พระองค์ ทรงพัง
เข้าไปเป็นชอ่งๆ  พระองค์ ทรงวิง่เข้าใส่ข้าอยา่งมนษุย ์ยกัษ์ 
15 ข้าเยบ็ผ้ากระสอบติดหนังของข้า และทําให้เขาสัตวข์อง
ข้าสกปรกด้วยผงคลี ดิน 16  หน ้าของข้าแดงด้วยการรํา่ไห้
เงามัจจุราชอยู ่ท่ี  หน ังตาของข้า 17  แม้ว ่าในมือของข้าไม่ มี 
ความอยุ ติ ธรรมเลย และคําอธษิฐานของข้าก็ บรสุิทธิ ์18  โอ 
 แผ่ นดินโลกเอย๋ อยา่ปิดบังโลหติของข้านะ อยา่ใหเ้สียงรอ้ง
ของข้ามี ท่ี  หยุดพัก 19  ดู  เถิด  เดีย๋วน้ี เองพยานของข้าก็ อยู ่บน
สวรรค์ และพระองค์ ผู้ รบัรองข้าก็ อยู ่ในท่ี สูง 20 เพื่อนของข้า
ดูหมิน่ข้า  แต่ ตาของข้าเทน้ําตาออกถวายพระเจ้า 21  โอ  ขอ
ให ้ ผู้  หน ่ึงผู้ใดออ้นวอนเพื่ อมนษุย ์ต่อพระเจ้า อยา่งท่ี มนษุย ์
ออ้นวอนเพื่อเพื่อนบ้านของเขา 22 เพราะวา่ต่อไปอกีไม่ ก่ี  ปี 
ข้าจะไปตามทางท่ีข้าจะไม่ กลับ �

17
โยบออ้นวอนต่อพระเจ้า

1 �ลมหายใจของข้าได้ แตกดับ วนัเวลาของข้าก็จบลง
หลุมฝังศพพรอ้มสําหรบัข้าแล้ว 2  แน่  ละ คนมักเยาะเย ้
ยก ็ อยู ่รอบข้า น่ี เอง และตาของข้า ก็ จ้องอยู ่ท่ี การยัว่เยา้
ของเขา 3 �โปรดทรงวางประกันไว้สําหรบัข้าพระองค์กับ
พระองค์ ใครอยู ่ท่ี น่ั นที ่จะให้ประกันสําหรบัข้าพระองค์ ได้ 
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4 เพราะพระองค์ทรงปิดใจของเขาทัง้หลายไว้จากความ
เข้าใจ ฉะน้ันพระองค์จะไม่ทรงยกยอ่งเขา� 5  ผู้  ท่ี  กล ่าวคํา
ประจบประแจงแก่เพื่อนของเขา  นัยน์ ตาของลูกหลานของ
เขาจะมัวมืดไป 6  พระองค์ ทรงกระทําใหข้้าเป็นคําครหาของ
ชนชาติ ทัง้หลาย  แต่ ก่อนน้ันข้าเป็นเหมือนราํมะนา 7  นัยน์ 
ตาของข้าได้มื ดม ัวไปด้วยความโศกสลด และอวยัวะทัง้สิน้
ของข้าก็เหมือนกับเงา 8 คนเท่ียงธรรมก็จะตกตะลึ งด ้วย
เรือ่งน้ี และคนไรผ้ิ ดก ็จะเรา้ตัวขึ้นปรกัปราํคนหน้าซ่ือใจคด
9 คนชอบธรรมยงัจะย ึดม ่ันอยู่กับทางของเขา และผู้ ท่ี  มี มือ
สะอาดก็จะแข็งแรงยิง่ขึ้นๆ 10  แต่ พวกท่าน ท่านทุกคนมา
อกีซี ข้าจะไม่พบคนท่ี มี ปัญญาสักคนในพวกท่าน 11 วนัของ
ข้าก็ผ่านพ้นไป แผนงานของข้าก็ แตกหกั คือความคิดในใจ
ของข้าน้ัน 12 เขาเหล่าน้ันทํากลางคืนใหเ้ป็นกลางวนั ความ
สวา่ง น้ั นก ็สัน้ เพราะเหตุ ความมืด 13 ถ้าข้ารอคอย แดน
คนตายจะเป็นบ้านของข้า ข้าได้กางท่ีนอนออกในความมืด
14 ข้าได้ พู  ดก ับความเป่ือยเน่าวา่ � เจ้ าเป็นพ่อของข้า� และ
พู ดก ับหนอนวา่ � เจ้ าเป็นแม่ของข้าและเป็นพี่สาวของข้า�
15  แล ้วบัดน้ีความหวงัของข้าอยู ่ท่ี ไหนเล่า ส่วนความหวงั
ของข้าน้ันใครจะเหน็ได้ 16ความหวงัน้ันจะลงไปท่ีดาลประตู
แดนคนตาย เราจะลงไปด้วยกันในผงคลี ดิน �

18
 บิ  ลด ัดกล่าวถึงความทุกข์ของคนชัว่

1  แล ้วบิ ลด ัดคนชูอาห์ตอบวา่ 2 �ท่านจะค้นหาถ้อยคํา
นานเท่าใด จงใครค่รวญแล้วภายหลังพวกเราจะพูด 3 ทําไม
เราจึงถูกนับให้เป็นสัตว์ และถือวา่เลวทรามในสายตาของ
ท่าน 4 ท่านผู้ ฉีกตัวของท่านด้วยความโกรธของท่าน จะ
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ให ้แผ่ นดินโลกถูกทอดทิง้เพราะเหน็แก่ท่านหรอื หรอืจะ
ให้ ก้อนหนิโยกยา้ยจากท่ีของมัน 5  เออ ความสวา่งแหง่
คนชัว่จะถู กด ับเสีย และเปลวไฟของเขาจะไม่ส่องแสงอกี
6 ความสวา่งในเต็นท์ของเขาจะมืด และตะเกียงของเขา
จะดับพรอ้มกับเขา 7 ก้าวอนัแข็งแรงของเขาก็จะสัน้เข้า
และความคิดอา่นของเขาเองก็จะควํา่เขาลง 8 เพราะเขา
ถูกเหวีย่งเข้าไปในข่ายด้วยเท้าของเขาเอง และเขาเดินอยู่
บนหลุมพราง 9 กับอนัหน่ึงจะฉวยส้นเท้าของเขาไว้  ผู้ ปล้น
จะมีชยัต่อเขา 10  มี บ่วงซ่อนอยู่ในดินไว้ดักเขา  มี กั บอย ู่ใน
ทางไว้ดักเขา 11  สิ ่งน่าหวาดเสียวจะทําให้เขาตกใจอยู ่รอบ
ด้าน และไล่ ติ ดส้นเท้าของเขาอยู่ 12 กําลังของเขาก็จะกรอ่น
ไปเพราะความหวิ และภัยพิบั ติ  ก็ จะคอยพรอ้มอยู ่ท่ี ข้างเขา
13 มันจะกินความแข็งแกรง่แหง่ผิวหนังของเขาเสีย  แม้แต่  
บุ ตรหวัปี แห ่งความตายจะกินความแข็งแกรง่ของเขาเสีย
14 ความไว้วางใจของเขาจะถูกถอนออกจากเต็นท์ของเขา
จะถูกนํามายงักษั ตร ิย ์แห ่งความน่าหวาดเสียว 15  สิ ่งท่ี ไม่ใช ่
ของเขาจะอาศัยอยู่ในเต็นท์ของเขา จะมีกํามะถันเกล่ือน
กลาดอยู่เหนือท่ี อยู ่ของเขา 16 รากของเขาจะแหง้ไปข้างใต้ 
น้ัน และกิง่ของเขาท่ี อยู ่ข้างบนจะถูกตัดทิง้ 17 การระลึก
ถึงเขาจะพินาศไปจากโลก และเขาจะไม่ มี ชื่ออยู่ ในถนน
18 เขาจะถูกผลักไสจากความสวา่งเข้าสู่ ความมืด และจะ
ถูกไล่ออกไปจากแผ่นดินโลก 19 เขาจะไม่ มี ลูกหรอืหลาน
ท่ามกลางประชาชนของเขา และจะไม่ มี ใครเหลืออยูใ่นท่ีซ่ึง
เขาเคยอาศัยอยู่ 20  ผู้  ท่ี มาภายหลังเขาก็จะตกตะลึ งด ้วยวนั
ของเขา เหมือนกับผู้ ท่ี  มาก ่อนก็หวาดกลัวด้วย 21  แน่  ละ  ท่ี
อยู ่ของคนชัว่เป็นอยา่งน้ี แหละ และท่ี อยู ่ของคนซ่ึงไม่ รู ้จัก
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พระเจ้าก็เป็นอยา่งน้ี แหละ �

19
โยบมัน่คงในความเชื่อ

1  แล ้วโยบตอบวา่ 2 �ท่านทัง้หลายจะทรมานจิตใจชา้
นาน สัก เท่าใด ทัง้ ทุบ ข้า เป็น ชิน้ๆ ด้วย ถ้อยคํา 3 ท่าน ทัง้
หลาย พูด สบ ประมาท ข้า สิบ หน แล้ว และ ท่ี ทําตัว เป็น คน
แปลกหน้าต่อข้า น้ันท่านก็ ไม่ อายเลย 4  ถ้าแม้ วา่ข้าหลง
ทําผิดจรงิ ความผิดของข้าก็ อยู ่กับข้า 5 ถ้าท่านทัง้หลาย
จะผยองเพราะข้าจรงิ และใช้ความต่ําต้อยของข้าปรกัปราํ
ข้า 6 จงทราบเถิดวา่พระเจ้าทรงควํา่ข้าลงแล้ว และได้ทรง
เอาตาข่ายของพระองค์ล้อมข้าไว้ 7  ดู  เถิด ข้ารอ้งออกมา
เพราะเหตุ ความทารุณ  แต่  ไม่มี ใครฟัง ข้ารอ้งให ้ชว่ย  แต่  
ไม่มี ความยุ ติ ธรรมท่ี ไหน 8  พระองค์ ทรงก่อกําแพงกัน้ทาง
ข้าไว้ ข้าจึงข้ามไปไม่ ได้ และพระองค์ทรงให้ทางของข้ามืด
ไป 9  พระองค์ ทรงปลดสงา่ราศีของข้าไปจากข้าเสีย และ
ทรงถอดมงกุฎจากศีรษะของข้า 10  พระองค์ ทรงพังข้าลง
เสียทุ กด ้านและข้าก็ สิ ้นไป  พระองค์ ทรงท้ึงความหวงัของ
ข้าขึ้นเหมือนถอนต้นไม้ 11 พระพิโรธของพระองค์ พลุ ่งขึ้น
ใส่ ข้า และทรงนับข้าวา่เป็นปรปั กษ ์ของพระองค์ 12 กอง
ทหารของพระองค์ เข ้ามาพรอ้มกัน เขาทัง้หลายก่อเชงิเทิน
ต่อสู้ ข้า และตัง้ค่ายล้อมเต็นท์ของข้า 13  พระองค์ ทรงให ้พี่ 
น้องของข้าหา่งไกลจากข้า  ผู้  ท่ี  คุ ้นเคยของข้าก็หนัไปจากข้า
เสีย 14  ญาติ ของข้าละข้าเสีย และเพื่อนสนิทของข้าได้ลืมข้า
เสียแล้ว 15 คนทัง้หลายท่ีอาศัยอยู่ในบ้านของข้าและสาว
ใช้ของข้า นับข้าเป็นคนต่างด้าว ข้ากลายเป็นคนต่างด้าว
ในสายตาของเขา 16 ข้าเรยีกคนใช้ของข้า  แต่ เขาไม่ตอบ
ข้า ข้าต้องวงิวอนเขาด้วยปากของข้า 17 ลมหายใจข้าเป็ นที 
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่ขยะแขยงแก่ภรรยาของข้า  ถึงแม้ ข้าได้ออ้นวอนเพื่อลูกๆ
ท่ีบังเกิดแก่ข้าเอง 18  แม้ เด็กๆดูหมิน่ข้า เม่ือข้าลุกขึ้นเขา
ก็วา่ข้า 19 สหายสนิททัง้สิน้ของข้ารงัเกียจข้า และคนเห
ล่าน้ั นที ่ข้ารกั เขาหนัหลังให ้ข้า 20 กระดูกของข้าเกาะติด
หนังและติดเน้ือของข้า และข้ารอดได้ อยา่งหวุดหวดิ 21  
โอ ข้าแต่ ท่าน สหายของข้า สงสารข้าเถิด สงสารข้าเถิด
เพราะพระหตัถ์ของพระเจ้าได้แตะต้องข้า 22 ทําไมท่านทัง้
หลายจึงข่มเหงข้าอยา่งกับเป็นพระเจ้า ทําไมท่านไม่พอใจ
กับเน้ือของข้า 23  โอ ข้าอยากให้ ถ้อยคําของข้าได้ ถู  กบ ัน
ทึกไว้  โอ ข้าอยากให ้จาร ึกไว้ในหนังสือ 24 ข้าอยากให้สลัก
ไว้ในศิลาเป็นนิตย์ ด้วยปากกาเหล็กและตะกัว่ 25  แต่ ส่วน
ข้า ข้าทราบวา่ พระผู้ ไถ่ ของข้าทรงพระชนม์ อยู ่และในท่ีสุด
พระองค์จะทรงประทับยนืบนแผ่นดินโลก 26 และหลังจาก
ตัวหนอนแหง่ผิวหนังทําลายรา่งกายน้ี แล้ว ในเน้ือหนังของ
ข้า ข้าจะเหน็พระเจ้า 27  ผู้ ซ่ึงข้าจะได้ เห ็นเอง และนัยน์ตา
ของข้าจะได้ เหน็  ไม่ใช ่ คนอื่น  แม้ว ่าจิตใจในตัวข้าก็ ออ่น
ระโหย 28  แต่ ท่านทัง้หลายควรวา่ �ทําไมพวกเราข่มเหง
ท่าน เม่ือรากของเรือ่งน้ันพบอยู่ในตัวเรา� 29 จงกลัวดาบ
เพราะพระพิโรธนําโทษของดาบมา เพื่อท่านจะทราบวา่มี
การพิพากษา�

20
โศฟารคิ์ดวา่ความบาปท่ีโยบซ่อนอยูจ่ะปรากฏ

1  แล ้วโศฟารช์าวนาอาเมหต์อบวา่ 2�เพราะฉะน้ันเพราะ
เหตุความคิดของข้าๆจึงต้องตอบด้วยความเรง่รอ้น 3 ข้าได้
ฟังคําติเตียนท่ีสบประมาทแล้ว เพราะเหตุ จิ ตใจข้ารูเ้รือ่งข้า
จึงต้องตอบ 4  ตัง้แต่  ดึกดําบรรพ์  มา  ตัง้แต่  มนษุย ์ ถู กวางไว้
บนแผ่นดินโลก ท่านไม่ทราบหรอืวา่ 5 เสียงไชโยของคนชั ่
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วน ้ันสัน้ และความชื่นบานของคนหน้าซ่ือใจคดน้ันเป็นแต่ 
ครูเ่ดียว 6  แม้ ความสูงของเขาเด่นขึ้นไปถึงฟ้าสวรรค์ และ
ศีรษะของเขาไปถึงหมู่ เมฆ 7 เขาจะพินาศเป็นนิตย์อยา่ง
อุจจาระของเขาเอง บรรดาคนท่ีเคยเหน็เขาจะพูดวา่ �เขา
อยู ่ท่ีไหน � 8 เขาจะบินไปเสียเหมือนความฝัน และจะไม่ มี 
ใครพบอกี เขาจะถูกไล่ไปเสียอยา่งนิ มิ ตในกลางคืน 9  นัยน์ 
ตาซ่ึงได้ เห ็นเขาจะไม่ เห ็นเขาอกี หรอืท่ีของเขาจะไม่ เห ็น
เขาอกีเลย 10 ลูกหลานของเขาจะเสาะหาเป็ นที ่โปรดปราน
ของคนยากจน และมือของเขาจะคืนทรพัย ์สมบัติ ของเขา
11 กระดูกของเขาเต็มไปด้วยความบาปของคนหนุ่มซ่ึงจะ
นอนลงกับเขาในผงคลี ดิน 12  แม้ว ่าความชัว่จะหวานอยู่ใน
ปากของเขา  แม้ เขาซ่อนไว ้ใต้ ลิน้ของเขา 13  แม้ เขาไม่อยาก
จะปล่อยและไม่ ละทิง้  แต่ อมไว้ในปากของเขา 14 อาหาร
ของเขายงัเปล่ียนในท้องของเขา เหมือนพิษของงู เห ่าใน
ตัวเขา 15 เขากลืนทรพัย ์สมบัติ ลงไป  แต่ จะอาเจียนมันออก
มาอกี พระเจ้าจะเหวีย่งมันออกมาจากท้องของเขา 16 เขา
จะดูดพิษของงู เหา่ ลิน้ของงูรา้ยจะฆ่าเขา 17 เขาจะไม่ ได้  
เห ็นแม่น้ําลําธาร หรอืน้ําเออ่ล้น คือลําธารท่ี มีน ้ําผึ้งและ
นมข้นไหลอยู่ 18 เขาจะคืนผลงานของเขา และจะไม่ กล ื นก 
ินเสีย เขาได้กําไรเท่าไหร่ เขาจะต้องคืนให ้เท่าน้ัน และเขา
จะไม่ ได้ ความชื่นบานในสิง่น้ันเลย 19 เพราะเขาได้ ขยี ้และ
ทอดทิง้คนยากจน เขาได้ ช ิ งบ ้านซ่ึงเขาไม่ ได้  สรา้ง 20  แน่ 
นอนเขาจะไม่ รู ้สึกสงบใจ เขาจะเก็บสิง่ท่ีเขาปรารถนาไม่ ได้  
เลย 21 อาหารของเขาจะไม่ มี อะไรเหลือ  เหตุ ฉะน้ันไม่ มี ใคร
เสาะหาทรพัย ์สมบัติ ของเขา 22  ในขณะท่ี เขาอิม่หนําสําราญ
เขาจะตกในสภาพขัดสน มือของคนชั ่วท ้ังปวงจะมายงัเขา
23 เม่ือกําลังจะเติ มท ้องของเขาให ้เต็ม พระเจ้าจะทรงส่ง
ความพิโรธอนัดุเดือดมาถึงเขา และหลัง่ลงมาบนเขาเม่ือ
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เขารบัประทานอาหารอยู่ 24 เขาจะล้ีจากอาวุธเหล็ก  คันธน ู
เหล็กกล้าจะแทงเขาทะลุ 25 เขาดึ งม ันออก และมันออกมา
จากรา่งกายของเขา  เออ  กระบี่ อนัวาววบัออกมาจากน้ําดี
ของเขา ความน่าหวาดเสียวมายงัเขา 26 ความมืดทัง้ปวง
จะซ่อนไว้ใน ท่ี ลึ กล ับของเขา ไฟท่ี ไม่ ต้องเป่าจะกลืนเขา
เสีย  สิ ่งใดท่ี เหลืออยู ่ในเต็นท์ของเขาจะถูกเผาผลาญ 27 ฟ้า
สวรรค์จะสําแดงความชัว่ชา้ของเขา และแผ่นดินโลกจะลุก
ขึ้นปรกัปราํเขา 28ผลกําไรแหง่ครวัเรอืนของเขาจะถูกนําไป
เสีย  ทรพัยส์มบัติ ของเขาจะถูกกวาดไปในวนัแหง่พระพิโรธ
ของพระเจ้า 29  น่ี เป็นส่วนของคนชัว่จากพระเจ้า และเป็น
มรดกท่ีพระเจ้าทรงกําหนดให ้เขา �

21
โยบทุกขใ์จเรือ่งความเจรญิของคนอธรรม

1  แล ้ว โยบ ตอบ วา่ 2 �ขอ ฟัง ถ้อยคํา ของ ข้า อยา่ง
ระมัดระวงั และให้คําน้ีปลอบใจท่าน 3 ขออดทนหน่อยและ
ข้าจะพูด และเม่ือข้าพูดแล้ว  ก็ เยาะต่อไปเถอะ 4 ส่วนข้าน้ี
จะต่อวา่มนษุย ์หรอื ถ้าเป็นเชน่น้ันทําไมใจข้าจึงไม่ควรเป็น
ทุกข์ 5  มองดู ข้าซี และจงตกตะลึงเถิด และท่านจงเอามือ
ปิดปากของท่าน 6 เม่ือข้าระลึกถึงเรือ่งน้ีข้าก็ ตระหนกตกใจ 
และความสัน่สะท้านก็จับเน้ือของข้า 7 ทําไมคนชัว่จึ งม ี ช ีวิ
ตอยู่  เออ จนถึงแก่ และเจรญิมีกําลังมากขึ้น 8 เชื้อสายของ
เขาก็ตั ้งม ่ันคงอยู่ในสายตาของเขา และลูกหลานของเขา
ก็ อยู ่ต่อหน้าต่อตาเขา 9 เรอืนของเขาทัง้หลายก็ปลอดภัย
ปราศจากความกลัว และไม้เรยีวของพระเจ้าก็ ไม่อยู ่บนเขา
10 ววัผู้ของเขาเกิดพันธุ์  ไม่มี  ขาด ววัเมียของเขาตกลูก และ
ไม่ มี  แท้ง 11 เขาส่งเด็กๆออกไปอยู่อยา่งฝูงแพะแกะ และ
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ลูกหลานเล็กของเขาก็ เต้นราํ 12 เขาหยบิเอาราํมะนาและ
พิณเขาคู่ และเปรมปร ีดิ ์ตามเสียงขลุ่ย 13 ตลอดวนัเวลา
ของเขา เขาก็ เจรญิ และเขาลงไปท่ีแดนคนตายในพรบิตา
เดียว 14 เขาจึงทูลพระเจ้าวา่ �ขอจากเราไปเสีย เพราะเรา
ไม่ปรารถนาความรูใ้นทางของท่าน 15  องค์  ผู้ ทรงมหทิธ ิฤทธิ ์
คืออะไร  ท่ี เราจะต้องปรนนิบั ติ  เขา ถ้าเราอธษิฐานต่อเขา
เราจะได้ ประโยชน์  อะไร � 16  ดู  เถิด ความจําเรญิของเขาทัง้
หลายไม่ อยู ่ในกํามือของเขา คําปรกึษาของคนชัว่อยู่หา่ง
ไกลจากข้า 17 ตะเกียงของคนชัว่ดับบ่อยเท่าใด ความยาก
ลําบากมาเหนือเขาบ่อยเท่าใด พระเจ้าทรงแจกจ่ายความ
เศรา้โศกด้วยพระพิโรธของพระองค์ 18 เขาเป็นเหมือนฟาง
ข้าวหน้าลม และเป็นเหมือนแกลบท่ี พายุ พัดไป 19 พระเจ้า
ทรงสะสมความชัว่ชา้ของเขาไว ้ให ้ลูกหลานของเขาหรอื  
พระองค์ ทรงตอบแทนแก่ เขา เอง และเขา ก็จะทราบ 20  
นัยน์ ตาของเขาจะเหน็ความพินาศของเขา และเขาจะด่ืม
พระพิโรธขององค์ ผู้ ทรงมหทิธ ิฤทธิ ์21 เพราะเขามีความพึง
พอใจอะไรในเรือ่งวงศ์วานท่ีตามเขามา เม่ือจํานวนเดือน
ของเขาถูกตัดขาดกลางคันเสียแล้ว 22  มี  ผู้ ใดจะสอนความ
รู ้ให ้ แด่ พระเจ้าได้ หรอื เม่ือพระองค์ทรงพิพากษาเทวชพี
23 คนหน่ึงตายเม่ือยงัแข็งแรงเต็ มท ่ีสบายและปลอดภัยทัง้
สิน้ 24 ถังกายของเขาเต็ มด ้วยน้ํานม และกระดูกของเขาก็
ชุ ่มด ้วยไขกระดูก 25  อ ีกคนหน่ึงตายด้วยใจขมขื่น  ไม่ เคยได้ 
ช ิมของดี 26 เขาทัง้สองนอนลงในผงคลี ดิ นเหมือนกัน และ
ตัวหนอนก็คลุมเขาทัง้สองไว้ 27  ดู  เถิด ข้ารู ้ความคิดของ
ท่านและอุบายของท่านท่ีจะทําผิดต่อข้า 28 เพราะท่านวา่
�วงัของเจ้านายอยู ่ท่ีไหน  เต็นท์ ซ่ึงคนชัว่อาศัยน้ันอยู ่ท่ีไหน 
� 29 ท่านมิ ได้ ถามนักท่องเท่ียว และท่านไม่ ได้ รบัสักขพียาน
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ของเขาหรอื 30 วา่คนชัว่ได้สงวนไว้จนถึงวนัแหง่ภัยพิบั ติ 
และเขาจะถูกนําไปยงัวนัแหง่พระพิโรธ 31 ใครแจ้งวธิีการ
ของเขาต่อหน้าเขา และผู้ใดสนองเขาในสิง่ท่ีเขาได้ กระทํา 
32  แม้ กระน้ันเขาจะถูกหามไปยงัหลุมศพ และจะยงัอยู่ใน
อุโมงค์ 33 สําหรบัเขาก้อนดิ นที หุ่บเขาก็เบาสบาย คนทัง้ปวง
ก็ตามเขาไป และคนท่ีไปข้างหน้าก็ นับไม่ถ้วน 34  แล ้วทําไม
ท่านจะมาเล้าโลมใจข้าด้วยสิง่วา่งเปล่า คําตอบของท่านไม่ 
มี อะไรเหลือแล้วนอกจากการมุสา�

22
เอลีฟัสฟ้องโยบเป็ นคร ัง้ท่ี สาม 

1  แล ้วเอลีฟัสชาวเทมานตอบวา่ 2 �คนจะเป็นประโยชน์
อะไรแก่พระเจ้าได้ หรอื  แน่  ละ  ผู้ ใดฉลาดก็ เป็นประโยชน์  
แก่ ตนเองต่างหาก 3 ถ้า ท่านเป็นคนชอบธรรม จะเป็ นที 
่ พอ พระทัย แก่ องค์  ผู้ ทรง มหทิธ ิฤทธิ ์ หรอื หรอื ถ้า ทาง ทัง้
หลายของท่านดีรอบคอบจะเป็นประโยชน์อะไรแก่ พระองค์ 
4  พระองค์ จะทรงติเตียนท่านเพราะยาํเกรงหรอื  พระองค์ 
จะทรงสู้ความกั บท ่านหรอื 5 ความชัว่ของท่านใหญ่โตมิ ใช ่ 
หรอื ความชัว่ชา้ของท่านไม่ มี  ท่ี  สิ ้นสุ ดม ิ ใช ่ หรอื 6 เพราะท่าน
ยดึของประกันไปจากพี่ น้องเปล่าๆ และรบิเส้ือผ้าของคน
ท่ี เปลือยกาย 7 ท่านมิ ได้  ให ้น้ําแก่คนอดิโรยด่ืม และท่าน
หน่วงเหน่ียวขนมปังไว ้มิ  ให ้ คนที ่ หวิ 8  คนที ่ มี อาํนาจใหญ่
โตยอ่มได้ ท่ี  ดิ นเป็นกรรมสิทธิ์ และคนท่ี มี  หน ้ามี ตาก ็ ได้  เข 
้าอาศัยอยู่ 9 ท่านไล่ แม่ ม่ายออกไปมือเปล่า และแขนของ
ลูกกําพรา้พ่ อก ็ หกั 10 เพราะฉะน้ั นก ั บด ักอยู่รอบท่าน และ
ความสยดสยองอนัฉับพลั นก ็ท่วมทั บท ่าน 11 หรอืความมืด
จนท่านไม่ เห ็นอะไร และน้ําท่ีท่วมก็คลุ มท ่านไว้ 12 พระเจ้า
มิ ได้ ทรง สถิต อยู่  ณ  ท่ี สูง ใน ฟ้า สวรรค์ หรอื  ดู ดาว ท่ี สูง
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ท่ีสุดเถิด มันสูงจรงิๆ 13 เพราะฉะน้ันท่านวา่ �พระเจ้าทรง
รู ้อะไร  พระองค์ จะทรงทะลุเมฆมืดทึบไปพิพากษาได้ หรอื 
14 เมฆทึบคลุมพระองค์ ไว ้  พระองค์ ทรงมองอะไรไม่ เหน็ 
และพระองค์ทรงดําเนินโดยรอบบนพื้นฟ้า� 15 ท่านมุ่งไป
ทางเก่าหรอื ซ่ึงคนชัว่เคยดําเนินน้ัน 16  ผู้  ถู กฉวยเอาไปก่อน
เวลากําหนดของเขา รากฐานของเขาถูกไหลล้นไปด้วยน้ํา
ท่วม 17  ผู้ ทูลพระเจ้าวา่ �ขอทรงไปจากข้าทัง้หลาย�  และ 
� องค์  ผู้ ทรงมหทิธ ิฤทธิ ์จะทรงชว่ยเขาทัง้หลายได้� 18  แต่  
พระองค์ ทรงให้เรอืนของเขาเต็ มด ้วยของดี  แต่ คําปรกึษา
ของคนชัว่หา่งไกลจากข้า 19 คนชอบธรรมเหน็และยนิดี
คนไร้ผิดหวัเราะเยาะ 20  ในขณะท่ี  ทรพัย์สมบัติ ของเราไม่ 
ถู กตัดขาด  แต่ ของท่ีเหลือน้ันไฟก็เผาเสีย 21 จงปรองดอง
กับพระเจ้าและอยู่อยา่ง สันติ ดัง น้ันสิง่ ท่ี ดี จะมาถึงท่าน
22 ขอจงรบัพระราชบัญญั ติ จากพระโอษฐ์ของพระองค์ และ
เก็บพระวจนะของพระองค์ ไว ้ในใจของท่าน 23 ถ้าท่านกลับ
มายงัองค์ ผู้ ทรงมหทิธ ิฤทธิ ์ ท่านจะเจรญิและจะทิง้ความ
ชัว่ชา้ให้ไกลจากเต็นท์ของท่าน 24 ท่านจะรวบรวมทองคํา
ไว้เหมือนผงคลี ดิน และทองคําเมืองโอฟีร ์ไว ้เหมือนหนิใน
ลําธาร 25 และองค์ ผู้ ทรงมหทิธ ิฤทธิ ์จะเป็นผู้ ป้องกันท่าน
และท่านจะมีเงนิอยา่งมากมาย 26  แล ้ วท ่านจะปี ติ  ยนิดี 
ในองค์ ผู้ ทรงมหทิธ ิฤทธิ ์และเงยหน้าของท่านหาพระเจ้า
27 ท่านจะอธษิฐานต่อพระองค์ และพระองค์จะทรงฟังท่าน
และท่านจะทําตามคําปฏิญาณของท่าน 28 ท่านจะตัดสินใจ
ในเรือ่งใด และเรือ่งน้ันจะสําเรจ็สมประสงค์ และจะมีแสง
สวา่งส่องทางให ้ท่าน 29 เม่ื อมนษุย ์ ถู กทิง้ลงไป ท่านจะวา่ � 
มี การทรงชว่ยยกชู ขึ้น และพระองค์ทรงชว่ยคนถ่อมใจให ้
รอด � 30  พระองค์ ทรงชว่ยเกาะแหง่ผู้ ไร ้ความผิดให ้พ้น มัน
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ได้รบัการชว่ยใหพ้้นโดยความสะอาดแห ่งม ือของท่าน�

23
โยบอาลัยถึงพระเจ้า

1  แล ้วโยบตอบวา่ 2 � คํารอ้งทุกข์ ของข้าก็ขมขื่นในวนัน้ี 
ด้วย การท่ีข้าถูกทุบตี ก็  หน ักกวา่การรอ้งครางของข้า 3  โอ 
ข้าอยากทราบวา่จะพบพระองค์ ได้ท่ี  ไหน เพื่อข้าจะมาถึง
พระท่ีน่ังของพระองค์ 4 ข้าจะยื่นคดีของข้าต่อพระพักตร ์
พระองค์ และบรรจุข้อโต้ แย ้งให้เต็มปากข้า 5 ข้าจะทราบ
คําตอบของพระองค์ และเข้าใจสิง่ท่ี พระองค์ จะตรสักับข้า
6  พระองค์ จะทรงโต้ แย ้ งก ับข้าด้วยฤทธานุภาพอนัยิง่ใหญ่
ของพระองค์ หรอื  เปล ่าน่ะ  พระองค์ จะทรงให้กําลังแก่ ข้า 7  
ณ  ท่ี น่ันคนเท่ียงธรรมจะสู้ความกับพระองค์ ได้ และข้าจะ
รบัการชว่ยให้พ้นจากผู้พิพากษาของข้าเป็นนิตย์ 8  ดู  เถิด 
ข้าเดินไปข้างหน้า  แต่  พระองค์  มิได้ ทรงสถิตท่ี น่ัน และข้าง
หลัง  แต่ ข้าก็ ไม่ สังเกตเหน็พระองค์ 9 ข้างซ้ายมือท่ี พระองค์ 
ทรงกระทํากิจ ข้าก็ ไม่  เห ็นพระองค์ ข้างขวามือพระองค์ทรง
ซ่อนอยู่ ข้าหาพระองค์ ไม่  พบ 10 ด้วยวา่พระองค์ทรงทราบ
ทางท่ีข้าไป เม่ือพระองค์ทรงทดสอบข้าแล้ว ข้า ก็จะเป็น
อยา่งทองคํา 11  เท ้าของข้าติดรอยพระบาทของพระองค์ 
แน่น ข้าตามมรรคาของพระองค์ และมิ ได้ หนัไปข้างๆเลย
12  ข้าม ิ ได้ พรากไปจากพระบัญญั ติ  แห ่งรมิพระโอษฐ์ของ
พระองค์ ข้าตีราคาพระวจนะแหง่พระโอษฐ์ของพระองค์สูง
กวา่อาหารท่ีจําเป็นสําหรบัข้า 13  แต่  พระองค์ ทรงผันแปร
มิ ได้ และผู้ใดจะหนัพระองค์ ได้  พระองค์  มี พระประสงค์ สิง่
ใด  พระองค์  ก็ ทรงกระทําสิง่น้ัน 14 เพราะวา่พระองค์จะทรง
กระทําสิง่ท่ี พระองค์ ทรงกําหนดให้ข้าน้ันครบถ้ วน และสิง่
อยา่งน้ันเป็ นอ ันมากอยู่ในพระดํารขิองพระองค์ 15 เพราะ
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ฉะน้ันข้าจึงสะทกสะท้านต่อพระพักตร ์พระองค์ เม่ือข้าตรกึ
ตรอง ข้าก็ครั ่นคร ้ามต่อพระองค์ 16 พระเจ้าทรงกระทําให้
ใจของข้าออ่นเปล้ีย  องค์  ผู้ ทรงมหทิธ ิฤทธิ ์ ได้ กระทําให้ข้า
สะทกสะท้าน 17 เพราะข้ามิ ได้  ถู กตัดขาดก่อนความมืดมา
ถึง และพระองค์ มิได้ ทรงปิดบังความมืดทึบไวจ้ากหน้าข้า�

24
โยบบ่ นว ่าพระเจ้าทรงเมินเฉยต่อความชัว่รา้ย

1 �เม่ือวาระกําหนดไม่ปิดบังไวจ้ากองค์ ผู้ ทรงมหทิธ ิฤทธิ ์
ทําไมบรรดาผู้ ท่ี  รู ้จักพระองค์ ไม่  เห ็ นว ันกําหนดของพระองค์
2  มี  คนที ย่า้ยหลักเขต เขายดึฝูงแพะแกะพาไปเล้ียง 3 เขาไล่
ต้อนลาของคนกําพรา้พ่อไป เขาเอาววัของหญิ งม ่ายไปเป็น
ประกัน 4 เขาผลักคนขัดสนออกนอกถนน คนยากจนแหง่
แผ่นดินโลกต่างก็ซ่อนตัวหมด 5  ดู  เถิด ดังลาป่าอยู่ในถิน่
ทุ รก ันดาร คนยากจนน้ันออกไปทํางานพยายามหาอาหาร
ถิน่แหง้แล้งใหอ้าหารแก่เขาและบุตรทัง้หลายของเขา 6 เขา
ทัง้หลายเก็บหญ้าแหง้ ท่ี ในทุ่ง และเขาเล็มสวนองุน่ของ
คนชัว่ 7 เขาทําให ้คนที ่ เปล ือยกายนอนตลอดคืนโดยไม่ มี  
เส้ือผ้า และไม่ มี ผ้าหม่กันหนาว 8 เขาเปียกฝนแหง่ภู เขา 
และเกาะหนิอยู่ เพราะขาดท่ี กําบัง 9  มี  ผู้ ฉวยเด็กกําพรา้
พ่อ ไปจากอก และเอาของประกันจากคนยากจน 10 เขา
ทัง้หลายทําให้เขาเดินเปลือยกายไปโดยไม่ มี  เส้ือผ้า เขาก็
แบกฟ่อนข้าวไปจากคนท่ี หวิ 11 เขาทําน้ํามันอยู่ท่ามกลาง
กําแพงของพวกเขา เขายํ่าอยู ่ท่ี  บ่อย ่ําองุน่  แต่ เขาต้องทน
ความกระหาย 12 คนครํา่ครวญออกมาจากท่ีในเมือง และ
จิตใจของคนบาดเจ็บ รอ้งขอ  แต่ พระเจ้า มิ ได้ สนพระทัย
ในความโง่เขลาของเขา 13 เขาอยู่ในพวกท่ีกบฏต่อความ
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สวา่ง  ท่ี  ไม่  คุ ้นเคยกับทางของความสวา่งน้ัน และมิ ได้  อยู ่
ในทางของความสวา่ง น้ัน 14 ฆาตกรลุกขึ้นมาแต่ เชา้ตรู ่
เขาฆ่าคนยากจนและคนขัดสน และในกลางคืนเขาเป็น
เหมือนขโมย 15 ตาของผู้ ล่วงประเวณี คอยเวลาพลบค่ํา  
กล่าววา่ � ไม่มี ตาใดจะเหน็ข้า� และเขาก็ปลอมหน้าของ
เขา 16 ในยามมืดเขาขุดเข้าไปในเรอืนซ่ึงเขาหมายไวสํ้าหรบั
ตนเองในเวลากลางวนั เขาไม่ รู ้จักความสวา่ง 17 เพราะเงา
มัจจุราชเป็นเหมือนเวลาเชา้แก่เขาทุกคน ถ้าใครรูจั้กเขา
เขาก็เป็นความสยดสยองของเงามัจจุ ราช 18 เขารวดเรว็
ดุ จด ัง น้ํามากหลาย ส่วนแบ่งของเขาถูกสาปในแผ่นดิน
เขาไม่หนัหน้าไปสู่สวนองุน่ของเขา 19 ความแหง้แล้งและ
ความรอ้นฉวยเอาน้ําหมิะไปฉันใด แดนคนตายก็ฉวยเอา
ผู้กระทําบาปไปฉันน้ัน 20  ครรภ์ จะลืมเขา ตัวหนอนจะกิน
เขาอยา่งอรอ่ย  ไม่มี ใครจําเขาได้ ต่อไป ความชัว่จะหกัลง
เหมือนต้นไม้ 21 เขารดีเอาจากหญิงหมั นที ่ ไม่มี  ลูก และไม่ 
ทําดี อะไรให ้แก่ หญิ งม ่าย 22 เขาได้ทําลายคนท่ี มี กําลั งด ้ว
ยอาํนาจของตน เขาลุกขึ้น  แล ้วไม่ มี ใครมัน่ใจเรือ่งชวีติของ
ตน 23 พระเจ้าทรงประทานความปลอดภัยให ้เขา และเขา
ก็พึ่งอยู่ และพระเนตรของพระองค์ อยู ่บนหนทางของเขา
24 เขาทัง้หลายถูกยกยอ่งขึ้ นคร ู่ หน ่ึงแต่ ก็ ต้องสิน้ไปและถูก
นําลงมา เขาถูกเอาออกไปจากทางเหมือนคนอื่นๆ และถูก
ตัดออกเหมือนยอดรวงข้าว 25  แล ้วบัดน้ีถ้าไม่เป็นเชน่น้ัน
ใครจะพิสู จน ์ ได้ วา่ข้ามุสา และสําแดงวา่สิง่ท่ีข้ากล่าวน้ันไร ้
สาระ �

25
 บิ  ลด ัดบอกโยบวา่มนษุย ์ไม่ สามารถรูจั้กพระเจ้าได้
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1  แล ้วบิ ลด ัด คน ชู อาห์ตอบ วา่ 2 �พระเจ้า ทรง อาํนาจ
ในการครอบครองและทรงให้ยาํเกรงพระองค์ ทรงกระทํา
สันติภาพ ใน สวรรค์ เบื้อง สูง ของ พระองค์ 3 กองทัพ ของ
พระองค์ มี จํานวนหรอื ความสวา่งของพระองค์ มิได้ ส่องมา
เหนือ ผู้ ใด บ้าง 4  แล ้ว มนษุย์ จะ ชอบ ธรรม ต่อ พระ พักตร์
พระเจ้าได้ อยา่งไร  คนที ่ เก ิดจากผู้หญิงจะสะอาดได้ อยา่งไร 
5  ดู  เถิด  ถึงแม้  ดวงจันทร ์ ก็  ไม่มี ความสุกใส และดวงดาว
ก็ ไม่  บรสุิทธิ ์ในสายพระเนตรของพระองค์ 6  มนษุย ์จะยิง่
สะอาดน้อยกวา่น้ันเท่าใด  ผู้ เป็นเพียงตัวดักแด้ และบุตร
ของมนษุย ์เล่า  ผู้ เป็นเพียงตัวหนอน�

26
โยบกล่าวซ้ําวา่ท่านเชื่อในพระเจ้า

1  แล ้วโยบตอบวา่ 2�ท่านได้ชว่ยผู้ ไม่มี กําลังมากจรงิหนอ
ท่านได้ชว่ยแขนท่ี ไม่มี แรงแล้วหนอ 3 ท่านให้คําปรกึษาแก่ 
คนที ่ ไม่มีสติ  ปัญญา และได้ ให้ความรู ้มากท่ี สัมฤทธิผ์ล  จร 
ิงหนอ 4 ท่านเปล่งวาจาออกมาแก่ใครเล่า และวญิญาณ
ของใครได้ออกมาจากท่าน 5 ชาวแดนคนตายเบื้อง ล่าง
สะทกสะท้านใต้ น้ําและชาวเมือง น้ัน 6 นรกเปลือยอยู่ ต่อ
พระพักตร ์พระเจ้า และแดนพินาศไม่ มี  ผ้าหม่ 7  พระองค์ 
ทรงคล่ีทางเหนือออกคลุ มท ่ี เวิง้วา้ง และแขวนโลกไวเ้หนือ
ท่ี วา่งเปล่า 8  พระองค์ ทรงมัดน้ําไว้ในเมฆทึบของพระองค์
และเมฆน้ั นก ็ ไม่ ขาดวิน่ไป 9  พระองค์ ทรงคลุมหน้าของพระ
ท่ี น่ัง และคล่ีเมฆของพระองค์ออกคลุมมันไว้ 10  พระองค์ 
ทรงขีดปรมิณฑลไว้บนพื้น น้ํา  ณ เขตระหวา่งความสวา่ง
และ ความ มืด 11 เสา ฟ้า ก็ หวัน่ ไหว และ ประหลาด ใจ เม่ือ
พระองค์ทรงขนาบ 12  พระองค์ ทรงปราบทะเลให้สงบด้วย
อานภุาพของพระองค์  พระองค์ ทรงตีคนจองหองด้วยความ



โยบ 26:13 xli โยบ 27:11

เข้าพระทัยของพระองค์ 13  พระองค์ ทรงตกแต่งฟ้าสวรรค์
ด้วยพระวญิญาณของพระองค์ พระหตัถ์ของพระองค์ทรง
สรา้งพญานาคท่ี ขด 14  ดู  เถิด  เหล่า น้ี เป็นเพียงพระราช
กิจผิว เผินของพระองค์ เรา ได้ยนิ ถึงพระองค์ ก็ เป็นเพียง
เสียง กระซิบ ใคร จะ เข้าใจ ถึง ฤทธิ์ กัมปนาท อนั เกรยีง ไกร
ของพระองค์ ได้ �

27
ความจรงิใจของโยบ

1 และโยบได้ กล ่าวกลอนภาษิตของตนอ ีกวา่ 2 �พระเจ้า
ทรงพระชนม์ อยู ่ แน่  ฉันใด คือพระองค์ ผู้ ทรงนําความยุ ติ 
ธรรมอนัควรตกแก่ข้าไปเสีย และองค์ ผู้ ทรงมหทิธ ิฤทธิ ์ทรง
พระชนม์ อยู ่ แน่  ฉันใด คือผู้ทรงทําใจข้าให ้ขมขื่น 3 เพราะลม
หายใจยงัอยู่ในตัวข้าตราบใด และลมปราณจากพระเจ้ายงั
อยูใ่นรู จม ูกของข้าตราบใด 4 รมิฝีปากของข้าจะไม่ พู ดความ
เท็จและลิน้ของข้าจะไม่ เปล ่งคําหลอกลวง 5 ขอพระเจ้าอยา่
ยอมให้ข้าเห ็นว ่าท่านเป็นฝ่ายท่ี ถู กเลย ข้าจะไม่ทิง้ความ
สัตย ์จร ิงของข้าจนข้าตาย 6 ข้ายดึความชอบธรรมของข้าไว้
มัน่ไม่ยอมปล่อยไป  จิ ตใจของข้าไม่ ตําหนิ  ข้า  ไม่  วา่ว ันใดใน
ชวีติของข้า 7  ขอให ้ ศัตรู ของข้าเป็นเหมือนคนชัว่ และขอให ้
ผู้  ท่ี  ลุ กขึ้นต่อสู้ข้าเป็นเหมือนคนอธรรม

คนหน้าซ่ือใจคดขาดความหวงั
8 เพราะ อะไร จะ เป็น ความ หวงั ของ คน หน้า ซ่ือ ใจ คด  

แม้ว ่าเขาได้กําไรแล้ว เม่ือพระเจ้าทรงเอาชวีติของเขาไป
9 พระเจ้าจะทรงฟังเสียงรอ้งของเขาหรอื เม่ือความยาก
ลําบากมาสู่ เขา 10 เขาจะปี ติ  ยนิดี ในองค์ ผู้ ทรงมหทิธ ิฤทธิ ์ 
หรอื เขาจะกราบทูลพระเจ้าทุกเวลาหรอื 11 ข้าจะสอนท่าน
ทัง้หลายโดยพระหตัถ์ของพระเจ้า ข้าจะไม่ปิดบังพระดําริ
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ขององค์ ผู้ ทรงมหทิธ ิฤทธิ ์12  ดู  เถิด ท่านทุกคนได้ เห ็นเอง
แล้ว ทําไมท่านจึงเหลวไหลสิน้เชงิทีเดียวเล่า 13 ต่อพระเจ้า
 น่ี เป็นส่วนของคนชัว่ และมรดกซ่ึงผู้บีบบังคับจะได้รบัจาก
องค์ ผู้ ทรงมหทิธ ิฤทธิ ์14 ถ้าลูกหลานของเขาเพิม่ขึ้น  ก็ เพื่อ
ถูกดาบ และลูกหลานของเขาก็หาไม่ พอก ิน 15 คนของเขาท่ี 
เหลืออยู ่ความตายก็จะฝังเขาเสีย และภรรยาม่ายทัง้หลาย
ของเขาจะไม่ ครํา่ครวญ 16 ถึงเขาจะกอบโกยเอาเงนิไวม้าก
อยา่งผงคลี ดิน และกองเส้ือผ้าไว้ดั งด ินเหนียว 17 เขาจะ
กองไว ้ก็ได้  แต่ คนชอบธรรมจะสวม และคนไรผ้ิดจะแบ่งเง ิ
นก ัน 18 เขาสรา้งบ้านเหมือนอยา่งตัวมอด เหมือนอยา่งเพิง
ท่ีคนยามสรา้ง 19 คนมัง่คัง่จะนอนลง  แต่ เขาจะไม่ ถู กรวบ
รวมไว้ เขาลืมตาของเขาขึ้น และเขาไม่ อยู ่ แล้ว 20 ความ
สยดสยองท่วมเขาเหมือนน้ํามากหลาย ในกลางคืนพายุ
หอบเขาไป 21 ลมตะวนัออกหอบเขาขึ้น และเขาก็ จากไป 
เหมือนพายุมั นก ็กวาดเขาออกไปจากท่ีของเขา 22 พระเจ้า
จะทรงเหวีย่งเขาอยา่งไม่ ปรานี เขาจะหนีจากพระหตัถ์ของ
พระองค์ 23 คนจะตบมือเยาะเยย้เขา และเยย้หยนัเขาออก
ไปจากท่ีของเขา�

28
 สติ ปัญญาเป็นของประทานจากพระเจ้า

1 � แน่  ละ ต้องมี เหมืองสําหรบัแร ่เงนิ และมี ท่ี สําหรบั
ทองคําท่ีเขาถลุง 2 เขาเอาเหล็กมาจากพื้นดิน และถลุงทอง
สัมฤทธิจ์ากแร ่ดิบ 3  มนษุย ์กําจัดความมืด และค้นหาไปยงั
เขตไกลท่ี สุด ค้นแร ่ดิ บในท่ีมืดครึม้และเงามัจจุ ราช 4 เขา
ขุดปล่องไกลจากท่ีฝูงคนอาศัยอยู่ คนสัญจรไปมาลืมเขา
แล้ว เขาแขวนอยู ่แกว ่งไปแกวง่มาไกลจากฝูงคน 5 ฝ่าย
แผ่นดินน้ั นม ีอาหารออกมา  แต่  ภายใต้  ก็ ควํา่อยา่งถูกไฟ
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ไหม้ 6 ก้อนหนิของท่ีน่ันเป็ นที ่ อยู ่ของพลอยไพทูรย์ และมั 
นม ีผงทองคํา 7 ทางน้ันไม่ มี  เหย ่ียวรู้ และไม่ มี ตาเหยีย่วดํา
มองเหน็ 8 ลูกสิงโตไม่เคยเดิ นที ่ น่ัน  สิ งโตดุรา้ยไม่ผ่านมาท่ี 
น่ัน 9 คนยื่ นม ือท่ีหนิแข็ง และทําลายภูเขาลงถึงราก 10 เขา
ขุด ลํา ราง ไว้ ใน หนิ และ ตา ของ เขา เหน็ ของ ประเสรฐิ ทุก
อยา่ง 11 เขากันตาน้ําไว้ เพื่ อม ิ ให ้ มีน ํ้ายอ้ย และสิง่ท่ีปิดบังไว้
เขานํามาให ้แจ้ง 12  แต่ จะพบพระปัญญาท่ี ไหน และท่ีของ
ความเข้าใจอยู ่ท่ีไหน 13  มนษุย ์ ไม่รู ้จั กค ่าของพระปัญญา
และในแผ่นดินของคนเป็ นก ็หาไม่ พบ 14 บาดาลพูดวา่ � 
ท่ี ข้าไม่ มี � และทะเลกล่าววา่ � ไม่อยู ่กับข้า� 15 จะเอาทอง
คําซ้ื อก ็ ไม่ได้ และจะชัง่เงนิใหต้ามราคาก็ ไม่ได้ 16 จะตีราคา
เป็นทองคําโอฟีร ์ก็  ไม่ได้ หรอืเป็นพลอยสีน้ําข้าวประเสรฐิ
หรอืพลอยไพทูรย ์ก็  ไม่ได้ 17 จะเทียบเท่าทองคําและแก้วผลึ 
กก ็ ไม่ได้ หรอืจะแลกกับเครือ่งทองคําเน้ื อด ี ก็  ไม่ได้ 18 อยา่
เอย่ถึงหนิปะการงัและไข่ มุ กเลย ค่าของพระปัญญาสูงกวา่
มุกดา 19  บุ ษราคัมแหง่เมืองเอธโิอเปีย  ก็ เปรยีบกับพระ
ปัญญาไม่ ได้ หรอืจะตีราคาเป็นทองคําบร ิสุทธ ์ิ ก็  ไม่ได้ 20 ดัง
น้ันพระปัญญามาจากไหนเล่า และท่ีของความเข้าใจอยู ่
ท่ีไหน 21 เป็นสิง่ ท่ี ซ่อนพ้นจากตาของสิง่ ท่ี มี  ช ีวติทัง้ปวง
และปิดบังไว้จากนกในอากาศ 22 แดนพินาศและมัจจุราช
กล่าววา่ �เราได้ยนิเสียงลือเรือ่งพระปัญญากับหูของเรา�
23 พระเจ้าทรงทราบทางไปหาพระปัญญาน้ัน และพระองค์
ทรงทราบท่ี อยู ่ของพระปัญญาด้วย 24 เพราะพระองค์ทอด
พระเนตรไปถึงท่ีสุดปลายแผ่นดินโลก และทรงเหน็ทุกสิง่
ท่ี ใต้ ฟ้าสวรรค์ 25 ในเม่ือพระองค์ทรงกําหนดน้ําหนักให ้แก่  
ลม และทรงกะน้ําด้วยเครือ่งตวง 26 เม่ือพระองค์ทรงสรา้ง
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กฎให ้ฝน และสรา้งทางไว ้ให ้แสงแลบของฟ้าผ่า 27  แล ้ว
พระองค์ทอดพระเนตรพระปัญญาและทรงประกาศ ทรง
สถาปนาไว้และทรงว ิจัย 28 และพระองค์ตรสักับมนษุย ์วา่ 
� ดู  เถิด ความยาํเกรงองค์ พระผู้เป็นเจ้า น่ันแหละคือพระ
ปัญญา และท่ีจะหนัจากความชัว่ คือความเข้าใจ� �

29
โยบแก้คํากล่าวหาผิด

1  แล ้วโยบก็ กล ่าวกลอนภาษิตของท่านอ ีกวา่ 2 � โอ ข้า
อยากจะอยูอ่ยา่งแต่ละเดือนท่ีผ่านไป อยา่งในสมัยเม่ือพระ
เจ้าทรงพิทั กษ ์ ข้า 3 เม่ือประทีปของพระองค์ส่องเหนือศีรษะ
ข้า และข้าเดินฝ่าความมืดไปด้วยความสวา่งของพระองค์
4 อยา่งข้า เม่ือครัง้ยงัหนุ่มแน่นอยู่ เม่ือความลึ กล ับแหง่
พระเจ้าทรงอยู่ เหนือเต็นท์ของข้า 5 เม่ือองค์ ผู้ ทรงมหทิธ ิ
ฤทธิ ์ยงัอยู่กับข้า และลูกหลานหอ้มล้อมข้า 6 เม่ือเขาล้าง
ยา่งเท้าของข้าด้วยนมข้น และก้อนหนิเทธารน้ํามันออกให ้
ข้า 7 เม่ือข้าออกมายงัประตู เมือง เม่ือข้าเตรยีมท่ีน่ังของ
ข้าท่ี ถนน 8 คนหนุ่มๆเหน็ข้าแล้ วก ็ หลี กไป  คนสูงอายุ  ลุ ก
ขึ้นยนื 9  เจ้ านายหยุดพูด เอามือปิดปากของตนไว้ 10 เสียง
ของขุนนางก็สงบลง และลิน้ของเขาก็เกาะติดเพดานปาก
11 เม่ือ หู ได้ ยนิ แล้ว ต่าง ก็ วา่ ข้า เป็นสุข และ เม่ือ ตา ดู  ก็ 
ยกยอ่งข้า 12 เพราะวา่ข้าชว่ยคนยากจนท่ีรอ้งให ้ชว่ย และ
เด็กกําพรา้พ่อ ท่ี ไม่มี ใครอุปถัมภ์ เขา 13 พรของคนท่ีจวน
พินาศก็มาถึงข้า และข้าเป็นเหตุ ให ้ จิ ตใจของหญิ งม ่ายรอ้ง
เพลงด้วยความชื่นบาน 14 ข้าสวมความชอบธรรม และมั 
นก ็หอ่หุม้ข้าไว้ ความยุ ติ ธรรมของข้าเหมือนเส้ือคลุมและ
ผ้าโพกศีรษะ 15 ข้าเป็นนัยน์ตาให ้คนตาบอด และเป็นเท้า
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ให้คนงอ่ย 16 ข้าเป็นบิดาให้คนขัดสน และข้าสอบสวนเรือ่ง
ของผู้ ท่ี ข้าไม้ รูจั้ก 17 ข้าหกัขากรรไกรของคนชัว่ และได้ดึง
เอาเหยื่อจากฟันของเขา 18  แล ้วข้าคิดวา่ �ข้าจะตายในรงั
ของข้า และข้าจะทวีวนัเวลาของข้าอยา่งทราย 19 รากของ
ข้าจะแผ่ไปถึงน้ํา  มีน ้ําค้างบนกิง่ของข้าตลอดคืน 20 สงา่
ราศีของข้าสดชื่นอยู่กับข้า และคันธนูของข้าใหม่เสมออยู่
ในมือข้า� 21 คนทัง้หลายเงีย่หูฟังข้าและคอยอยู่ และเงยีบ
อยู่ฟังคําปรกึษาของข้า 22  หลังจากท่ี ข้าพูดแล้ว เขาก็ ไม่  พู 
ดอกีเลย และคําของข้าก็ กล ่ันลงมาเหนือเขา 23 เขาคอยข้า
เหมือนคอยฝน เขาอา้ปากของเขาเหมือนอยา่งรอร ับน ํ้าฝน
ชุกปลายฤดู 24 ถ้าข้าหวัเราะเยาะเขา เขาก็ ไม่ ยอมเชื่อ และ
สี หน ้าอนัผ่องใสของข้า เขาก็ มิได้  ทําให ้หม่นหมองลง 25 ข้า
เลือกทางให ้เขา และน่ังเป็นหวัหน้า และอยู่อยา่งกษั ตร ิย์
ท่ามกลางกองทหาร อยา่งผู้ ท่ี ปลอบโยนคนท่ี ครํา่ครวญ �

30
 ความมัง่มี ของโยบกลายเป็นความยากจน

1 � แต่  เดีย๋วน้ี เขาเยาะข้า คือคนท่ีออ่นกวา่ข้าน่ะ  คนที ่
ข้าจะเหยยีดหยามพ่อของเขา ถึ งก ับไม่ ยอมให ้ อยู ่กับสุนัขท่ี
เฝ้าฝูงแพะแกะของข้า 2 ข้าจะได้อะไรจากกําลั งม ือของเขา
ทัง้หลาย คือของคนท่ีเรีย่วแรงเขาหมดไปแล้ว 3 เพราะเหตุ
ความขาดแคลนและหวิโหยพวกเขาจึงอยู่อยา่งโดดเด่ียว
เม่ื อก ่อนเขาหนี ไปยงั ถิน่ ทุ รก ันดาร ซ่ึงรกรา้งและถูกทิง้
ไว ้เสียเปล่า 4 เขาเก็บผักชะครามซ่ึงอยู่กับพุ่มไม้ และเอา
รากต้นไม้จําพวกสนจูนิเปอรม์าเป็นอาหาร 5 เขาถูกขับไล่
ออกไปจากท่ามกลางคน ( มี คนตะโกนตามเขาไปอยา่งตาม
โจร� 6  ฉะน้ัน เขาต้องพักอยู ่ท่ี ลําละหาน ในโพรงดินและ
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ซอกหนิ 7 เขารอ้งอยู่ท่ามกลางพุ่มไม้ เขาเบียดกันอยู ่ภาย
ใต้ ต้นตําแย 8 เขาเป็นลูกของคนถ่อย  เออ เป็นลูกของคน
เสียชื่อ เขาถูกกวาดออกไปเสียจากแผ่นดิน 9 และบัดน้ีข้า
กลายเป็นเพลงเยาะเยย้ของเขา  เออ ข้าเป็นคําครหาของ
เขา 10 เขาทัง้หลายสะอดิสะเอยีนข้า และเหนิหา่งจากข้า
เขาไม่รัง้รอท่ีจะถ่ มน ้ําลายลงหน้าของข้า 11 เพราะพระเจ้า
ทรงหยอ่นสายธนขูองข้า และใหข้้าตกต่ํา เขาทัง้หลายก็ เหว ี่
ยงความยัง้คิดเสียต่อหน้าข้า 12 คนหนุ่ มล ุกขึ้นข้างขวามือ
ของข้า เขาผลั กด ันเท้าของข้าออกไป เขาเหวีย่งทางแหง่
ความพินาศไว ้ต่อสู้  ข้า 13 เขาพังทางเดินของข้า เขาเสรมิ
ภัยพิบั ติ  ให ้ ข้า  ไม่มี  ผู้ ใดชว่ยเขาไว ้เลย 14 เขามาหาข้าอยา่
งกั บน ้ําท่ีทะลักเข้ามาอยา่งเต็ มท ่ี เขากลิง้ตัวเข้ามาหาข้า
ท่ามกลางซากปร ักห ักพัง 15 ความสยดสยองต่างๆหนัมา
ใส่ ข้า  จิ ตใจของข้าถูกเขาติดตามอยา่งลมตาม และความ
เจรญิรุง่เรอืงของข้าสูญไปเสียอยา่งเมฆ 16  บัดน้ี  จิ ตใจของ
ข้าก็ละลายไป วนัแหง่ความทุกข์ใจยดึตัวข้าไว้ 17 กลางคืน
กระดูกข้าทะลุ ไป และความเจ็บปวดท่ีแทะข้าน้ันไม่หยุดพัก
เลย 18 เครือ่งแต่งกายของข้าเสียรูปไปด้วยความรุนแรง
แหง่โรคน้ี มั นม ัดข้าอยา่งผ้าคอเส้ือรดัข้า 19 พระเจ้าทรง
เหวีย่งข้าลงในปลัก และข้าก็กลายเป็นเหมือนผงคลีและ
ขี้ เถ้า 20 ข้าพระองค์รอ้งทูลพระองค์ และพระองค์หาทรง
สดับข้าพระองค์ ไม่ ข้าพระองค์ยนืขึ้น และพระองค์หาทรง
มองไม่ 21  พระองค์  กล ับทรงดุรา้ยต่อข้าพระองค์  พระองค์ 
ทรงต่อต้านข้าพระองค์ด้วยพระหตัถ์ทรงฤทธิข์องพระองค์
22  พระองค์ ทรง ชูข้าพระองค์ขึ้น เหนือลม และทรงให้ข้า
พระองค์ ขี่  ลม และทรงให้ ตัวข้าพระองค์ละลายไป 23 ข้า
พระองค์ทราบแล้ วว ่าพระองค์จะทรงใหข้้าพระองค์ตายเสีย
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และใหไ้ปสู่ ท่ี กําหนดของคนเป็นทัง้ปวง 24 ถึงกระน้ันเขาจะ
ไม่ยื่ นม ือของเขาออกชว่ยคนในแดนคนตาย  ถึงแม้ วา่พวก
เขารอ้งขอความชว่ยเหลือในท่ามกลางภัยพิบั ติ ของเขา 25  
ข้าม ิ ได้  รอ้งไห ้เพื่อผู้ ท่ี วนัเวลาของเขายากเยน็หรอื  จิ ตใจ
ของข้ามิ ได้ โศกสลดเพื่อคนขัดสนหรอื 26  แต่ เม่ือข้ามอง
หาของดี ของรา้ยก็ มาถึง และเม่ือข้าคอยความสวา่ง ความ
มื ดก ็ มาถึง 27  จิ ตใจของข้ารอ้นรุม่ไม่เคยสงบเลย วนัแหง่
ความทุกข์ใจมาพบข้า 28 ข้าได้ ไว้ทุกข์  มิใช ่ด้วยแดด ข้ายนื
ขึ้นในท่ี ชุมนมุชน และรอ้งขอความชว่ยเหลือ 29 ข้าเป็นพี่
น้องกับมังกร และเป็นเพื่อนกับนกเค้าแมว 30 ผิวหนังของ
ข้าดํา กระดูกของข้ารอ้นอยา่งไฟไหม้ 31 เพราะฉะน้ันเสียง
พิณเขาคู่ของข้ากลายเป็นเสียงโหยไห้ และเสียงขลุ่ยของ
ข้ากลายเป็นเสียงของผู้ ท่ี  รอ้งไห ้�

31
โยบปกป้องความซ่ื อสัตย ์ของตนเอง

1 �ข้า ได้ ทําพันธสัญญากั บน ัยน์ตาของข้า  แล ้วข้าจะ
มองหญิงพรหมจาร ีได้  อยา่งไร 2 อะไรจะ เป็น ส่วนของข้า
จากพระเจ้าเบื้องบน และเป็นมรดกของข้าจากองค์ ผู้ ทรง
มหทิธ ิฤทธิ ์ ณ  ท่ีสูง 3  มิใช ่ภยนัตรายสําหรบัคนชัว่ และภัย
พิบั ติ สําหรบัคนท่ีกระทําความชัว่ชา้ดอกหรอื 4  พระองค์  มิ 
ทรงเหน็ทางท่ีข้าไป และนับฝีก้าวของข้าดอกหรอื 5 ถ้าข้า
ได้ดําเนินไปกับความไร ้สาระ และเท้าของข้าเรง่ไปสู่ความ
หลอกลวง 6  ก็  ขอให ้เอาข้าชั ่งด ้วยตราชู เท่ียงตรง และขอ
พระเจ้าทรงทราบความซ่ื อสัตย ์ของข้า 7 ถ้ายา่ง เท้าของ
ข้าหนัออกไปจากทาง และจิตใจของข้าดําเนินตามนัยน์ตา
ของข้า และถ้าความด่างพรอ้ยใดๆเกาะติ ดม ือข้า 8  ก็  ขอให ้
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ข้าหวา่น และให้คนอื่ นก ิน และขอให ้สิ ่งท่ีงอกขึ้นเพื่อข้าถูก
ถอนรากเอาไป 9 ถ้าใจของข้าถู กล อ่ชวนไปหาผู้ หญิง และข้า
ได้ซุ่มอยู ่ท่ี  ประตู เพื่อนบ้านของข้า 10  แล้วก็  ขอให ้ภรรยาของ
ข้าโม่ แป ้งให ้คนอื่น และให้คนอื่นโน้ มท ับนาง 11 เพราะน่ัน
เป็นความผิดท่ี รา้ยกาจ และเป็นความชัว่ชา้ท่ี ผู้ พิพากษา
ต้องปรบัโทษ 12 เพราะ น่ันจะเป็นไฟผลาญให้ ไปถึงแดน
พินาศ และจะถอนรากผลเพิม่พูนทัง้ปวงของข้า 13 ถ้าข้า
ดู ถู กเรือ่งของทาสหรอืทาสหญิงของข้า เม่ือเขานํามารอ้ง
ทุกข์ต่อข้า 14 เม่ือพระเจ้าทรงลุกขึ้น  แล ้วข้าจะทําอะไรได้
เม่ือพระองค์ทรงสอบถาม ข้าจะทูลตอบพระองค์ อยา่งไร 
15  พระองค์  ผู้ ทรงสรา้งข้าในครรภ์  มิได้ ทรงสรา้งเขาหรอื  
มิใช ่ พระองค์  องค์ เดียวเท่าน้ันหรอื  ท่ี ทรงสรา้งเราทัง้สองใน
ครรภ์ 16 ถ้าข้าได้ หน ่วงเหน่ียวสิง่ใดๆท่ีคนยากจนอยากได้
หรอืได้กระทําให ้นัยน์ ตาของหญิ งม ่ายมองเสียเปล่า 17 หรอื
ข้ารบัประทานอาหารของข้าแต่ ลําพัง และคนกําพรา้พ่อไม่ 
ได้ รว่มรบัประทานอาหารน้ันด้วย 18 (เพราะตัง้แต่เด็กมา
เขาเติบโตขึ้ นก ับข้า อยา่งอยู่กับพ่อ และข้าได้เป็นผู้แนะนํา
เธอตัง้แต่ ครรภ์ มารดาของข้า� 19 ถ้าข้าเหน็คนหน่ึงคนใด
พินาศเพราะขาดเส้ือผ้า หรอืเหน็คนขัดสนไม่ มี ผ้าคลุมกาย
20 ถ้าบัน้เอวของเขามิ ได้ อวยพรแก่ ข้า และถ้าเขามิ ได้ อบอุน่
ด้วยขนแกะของข้า 21 ถ้าข้ายกมือขึ้นแตะต้องคนกําพรา้
พ่อเพราะข้าเหน็ความสนับสน ุนที ่ ประตูเมือง 22  แล้วก็  ให ้
กระดูกไหปลารา้หลุดจากบ่าของข้า และให้แขนของข้าหกั
หลุดจากข้อต่อเสียเถิด 23 เพราะข้าสยดสยองด้วยภัยพิบั 
ติ  ท่ี มาจากพระเจ้า และ ด้วยเหตุความโออ่า่ตระการของ
พระองค์ ข้าทําอะไรไม่ ได้ 24 ถ้าข้ากระทําให้ทองคําเป็ นที ่ 
ไว ้ใจหรอืพู ดก ับทองคําเน้ื อด ี วา่ �ท่านเป็ นที ่วางใจของข้า�



โยบ 31:25 xlix โยบ 31:40

25 ถ้าข้าเปรมปร ีดิ ์เพราะสมบั ติ ของข้ามากมาย หรอืเพราะ
มือของข้าได้มามาก 26 หรอืข้าเพ่งดวงอาทิตย์เม่ือส่องแสง
หรอืดวงจันทรเ์ม่ือเคล่ือนไปอยา่งสงา่ 27 และจิตใจของข้า
ถู กล ่อชวนอยู่อยา่งลับๆ และปากของข้าจุบมือของข้า 28  
น่ี เป็นความชัว่ชา้ด้วยท่ี ผู้ พิพากษาจะต้องปรบัโทษ เพราะ
ข้าคงต้องปฏิเสธพระเจ้าเบื้องบน 29 ถ้าข้าเปรมปร ีดิ ์เม่ือ
ผู้ ท่ี  เกล ียดชงัข้า น้ันพินาศ หรอืลิงโลดเม่ือเหตุรา้ยมาทัน
เขา 30 ข้าไม่ ยอมให ้ปากของข้าบาปไปโดยขอชวีติของเขา
ด้วยคําสาปแชง่ 31 ถ้าคนแหง่เต็นท์ของข้ามิ ได้  กล่าววา่ 
� โอ ย ังม ีใครท่ีไหนท่ีกินเน้ือของนายไม่ อิม่ � 32 คนต่างถิ ่
นม ิ ได้ พักอยู่ในถนน ข้าเปิดประตู ให ้ แก่ คนเดินทาง 33 ถ้า
ข้าปิดบังการละเมิดของข้าอยา่งอาดัม ด้วยซ่อนความชัว่
ชา้ของข้าไว้ในอกของข้า 34 เพราะข้ากลัวมวลชนและกลั 
วท ่ีครอบครวัต่างๆจะเหยยีดหยามข้า ข้าจึงน่ิงเสีย  ไม่ ออก
ไปพ้นประตู บ้าน 35  โอ ข้าอยากให้สักคนหน่ึงฟังข้า  ดู  เถิด 
ความปรารถนาของข้าคือ ขอองค์ ผู้ ทรงมหทิธ ิฤทธิ ์ตอบข้า
ข้าอยากได้คําสํานวนฟ้องข้าซ่ึงคู่ความเขียนขึ้น 36 ข้าจะใส่
บ่าแบกไปแน่ ทีเดียว ข้าจะมั ดม ันไวต่้างมงกุฎ 37 ข้าจะแจ้ง
จํานวนฝีก้าวของข้าแก่ พระองค์ ข้าจะเข้าไปเฝ้าพระองค์
อยา่งเป็นเจ้านาย 38 ถ้าท่ี ดิ นของข้ารอ้งกล่าวโทษข้า และ
รอ่งไถในน้ั นร ้องไห ้ด้วยกัน 39 ถ้าข้ากินผลิตผลของมันด้วย
มิ ได้  เสียเงนิ และกระทําให ้เจ้ าของท่ี ดิ นเดิ มน ้ันเสียชวีติ 40  
ก็  ขอให ้ มีต ้นผักหนามงอกแทนข้าวสาลี และหญ้าสาบแรง้
แทนข้าวบาร ์เลย ์� จบถ้อยคําของโยบ

32

เอลีฮูมากล่าวฝ่ายพระเจ้า
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1  ดังน้ัน  บุ รุษทัง้สามก็หยุดตอบโยบ เพราะโยบชอบธรรม
ในสายตาของตนเอง 2  แล ้วเอลีฮู  บุ ตรชายบาราเคล คนบุ 
ช ีครอบครวัราม  ก็  โกรธ เขาโกรธโยบ เพราะท่านอา้งตั วว 
่าชอบธรรมหาใช่พระเจ้าไม่ 3 เขาโกรธสหายสามคนของโย
บด้วย เพราะเขาทัง้หลายตอบไม่ ได้ ทัง้ๆท่ีเขาหาวา่โยบผิด
4 ฝ่ายเอลีฮูคอยจนโยบพูดจบ เพราะพวกเขาแก่กวา่ตน
5 และเม่ือเอลีฮู เห ็ นว ่าไม่ มี คําตอบในปากของบุรุษทัง้สาม
น้ี แล้ว เขาจึงโกรธ 6 และเอลีฮู  บุ ตรชายบาราเคล คนบุ ช ี 
กล่าววา่ �ข้าพเจ้ายงัเยาว ์วยั และท่านสูงอายุ แล้ว เพราะ
ฉะน้ันข้าพเจ้าเกรงกลั วท ีจ่ะกล่าวความคิดเหน็ของข้าพเจ้า
แก่ ท่าน 7ข้าพเจ้าวา่ � ขอให ้วยัพูดเถิด และให ้ปี หลายปีสอน
สติ ปัญญา � 8  แต่  มี  จิ ตวญิญาณในมนษุย์ การดลใจจากองค์ 
ผู้ ทรงมหทิธ ิฤทธิ ์กระทําให้เขาเข้าใจ 9  ไม่ใช ่ ผู้ยิง่ใหญ่  เท่ าน้ั 
นที ่เป็นคนฉลาด หรอืคนสูงอายุ เข ้าใจความยุ ติ  ธรรม 10  
เพราะฉะน้ัน ข้าพเจ้าจึงวา่ �ขอฟังข้าพเจ้า  ขอให ้ข้าพเจ้า
กล่าวความคิดเหน็ของข้าพเจ้าด้วย� 11  ดู  เถิด ข้าพเจ้าได้
คอยฟังคําของท่านทัง้หลาย ข้าพเจ้าเงีย่หูฟังเหตุผลของ
ท่านขณะท่ีท่านค้นหาวา่จะพูดวา่กระไร 12  เออ ข้าพเจ้า
สนใจฟังท่าน  และ  ดู  เถิด  ไม่มี  ผู้ ใดให ้เหตุ ผลอนัควรแก่โยบ
ในพวกท่านไม่ มี  ผู้ ใดท่ีตอบคําของโยบได้ 13 อยา่เพ่อพูดนะ
วา่ �เราได้พบพระปัญญาแล้ว พระเจ้าทรงผลักเขาลงแล้ว
มิ ใช ่ มนษุย ์� 14 เขามิ ได้  เพ่ งเล็งถ้อยคําของเขาใส่ ข้าพเจ้า 
และข้าพเจ้าจะไม่ตอบถ้อยคําของเขาด้วยคําพูดของท่าน
15 เขาทัง้หลายก็ ตกตะลึง เขาไม่ตอบอกี เขาไม่ มี ถ้อยคําจะ
พูดสักคําเดียว 16 และข้าพเจ้าจะคอยหรอื (เพราะเขาทัง้
หลายไม่ พูด เพราะเขายนือยู ่ท่ีน่ัน  ไม่ ตอบอกี� 17 ข้าพเจ้า
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กล่าว วา่ �ข้าพเจ้า จะ ให้ คํา ตอบ ของ ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า จะ
สําแดงความคิดเหน็ของข้าพเจ้าด้วย 18 เพราะข้าพเจ้ามี
ถ้อยคําเต็มตัว  จิ ตใจภายในข้าพเจ้าบังคับข้าพเจ้าอยู�่ 19  
ดู  เถิด  จิ ตใจของข้าพเจ้าเหมือนเหล้าองุน่ซ่ึงไม่ มี  ท่ี ระบาย
ออก เหมือนถุงหนังเหล้าองุน่ใหม่จะระเบิ ดอย ู่รอมรอ่แล้ว
20 ข้าพเจ้าต้องพูดจึงจะได้ความบรรเทา ข้าพเจ้าต้องเปิด
รมิฝีปากขึ้นตอบ 21 ข้าพเจ้าจะไม่แสดงอคติต่ อบ ุคคลใดๆ
หรอืใช้การประจบสอพลอต่อผู้ ใด 22 เพราะข้าพเจ้าประจบ
สอพลอไม่ ได้ ถ้า ทําอยา่ง น้ัน  ผู้ ทรงสรา้งของข้าพเจ้าจะ
กําจัดข้าพเจ้าเสียในไม่ ชา้ �

33
เอลีฮู ให ้ เหตุ ผลกับโยบ

1 �ท่านโยบเจ้าข้า อยา่งไรก็ตามขอฟังคําของข้าพเจ้า
และฟังถ้อยคําทัง้ สิน้ของข้าพเจ้า 2  ดู  เถิด  บัดน้ี ข้าพเจ้า
ได้อา้ปาก ลิน้ภายในปากของข้าพเจ้าก็ พูด 3 ถ้อยคําของ
ข้าพเจ้า สําแดงความเท่ียงธรรมแหง่ จิตใจ และรมิ ฝีปาก
ของข้าพเจ้าจะกล่าวความรู ้อยา่งจรงิใจ 4พระวญิญาณของ
พระเจ้าได้ทรงสรา้งข้าพเจ้า และลมปราณขององค์ ผู้ ทรง
มหทิธ ิฤทธิ ์ ได้  ให ้ ช ีวติแก่ ข้าพเจ้า 5 ถ้าท่านตอบข้าพเจ้าได้  ก็ 
ตอบซี จงลําดับถ้อยคําของท่านต่อหน้าข้าพเจ้า เชญิเถอะ 6  
ดู  เถิด ข้าพเจ้าอยูอ่ยา่งท่านตรงพระพักตร ์พระเจ้า  พระองค์ 
ทรงป้ันข้าพเจ้าขึ้นมาจากดินด้วยเหมือนกัน 7  ดู  เถิด อยา่ให้
ความกลัวข้าพเจ้ากระทําใหท่้านตกใจ ข้าพเจ้าจะไม่ชกัชวน
ท่านหนักเกินไป 8  แน่  ละ ท่านพูดใหข้้าพเจ้าฟัง และข้าพเจ้า
ได้ยนิเสียงถ้อยคําของท่านวา่ 9 �ข้าพเจ้าสะอาด ปราศจาก
การละเมิด ข้าพเจ้าบร ิสุทธ ์ิ ไม่มี ความชัว่ชา้ในข้าพเจ้าเลย
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10  ดู  เถิด  พระองค์ ทรง หา เรือ่ง กับ ข้าพเจ้า  พระองค์ ทรง
นับวา่ข้าพเจ้าเป็นศั ตรู กับพระองค์ 11  พระองค์ ทรงเอาเท้า
ของข้าพเจ้าใส่ขื่อไว้ และทรงเฝ้าดูทางของข้าพเจ้าทัง้สิน้�
12  ดู  เถิด ใน เรือ่ง น้ี ท่าน ไม่ ยุติ ธรรมเลย ข้าพเจ้า จะตอบ
ท่าน พระเจ้าใหญ่ยิง่กวา่มนษุย์ 13 ทําไมท่านจึงโต้ แย ้ งก ับ
พระองค์ เพราะพระองค์ ไม่ ทรงรายงานเรือ่งพระราชกิจใดๆ
ของพระองค์ เลย 14 เพราะพระเจ้าตรสัครัง้หน่ึง  เออ สอง
ครัง้  แต่  มนษุย ์ ไม่  หยัง่รู ้ ได้ 15 ในความฝัน ในนิ มิ ตกลางคืน
เม่ือคนหลับสนิท เม่ือเขาเคลิบเคลิม้อยู่บนท่ีนอนของเขา
16  แล ้วพระองค์ทรงเบิ กห ูของมนษุย์ และทรงประทับตรา
คําสัง่สอนของเขาไว้ 17 เพื่อวา่พระองค์จะได้หนัให ้มนษุย ์ 
กล ับจากเป้าหมายของเขา และตัดความเยอ่หยิง่ออกเสีย
จากมนษุย์ 18  พระองค์ ทรงยดึเหน่ียววญิญาณของเขาไว้
จากปากแดนคนตาย และยดึชวีติของเขาไว้จากการท่ีจะ
พินาศด้วยดาบ 19  มนษุย ์ยงัถูกตีสอนด้วยความเจ็บปวดบน
ท่ีนอนของเขาด้วย และด้วยความเจ็บปวดอยา่งสาหสัใน
กระดูกต่างๆของเขา 20  ช ีวติของเขาจึงได้ เบื่ออาหาร และ
จิตใจจึงได้เบื่ออาหารโอชะ 21 เน้ือของเขาทรุดโทรมไปมาก
จนมองไม่ เหน็ กระดูกของเขาซ่ึงแลไม่ เห ็นน้ั นก ็ โผล่  ออกมา 
22  เออ วญิญาณของเขาเข้าไปใกล้ปากแดนคนตาย และ
ชวีติของเขาใกล้ ผู้  ท่ี นําความตายมา 23 ถ้ามี ผู้ ส่งข่าวผู้ หน ่ึ
งมาเพื่อเขาเป็นล่าม  หน ึ่งในพันเพื่อแถลงแก่ มนษุย ์วา่อะไร
ถูกเพื่อเขา 24 และผู้ส่งข่าวน้ันกรุณาเขา ทูลวา่ �ขอทรง
ปล่อยเขาให้พ้นจากท่ีจะไปยงัปากแดนคนตาย ข้าพระองค์
พบค่าไถ่ แล้ว 25 เน้ือของเขาจะออ่นกวา่เน้ือเด็ก  ขอให ้เขา
กลับไปสู่กําลังเหมือนเม่ือยงัหนุ่ม� 26 เขาจึงจะอธษิฐาน
ต่อพระเจ้า และพระองค์จะทรงพอพระทัยเขา เขาจะเหน็
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พระพักตร ์พระองค์ ด้วยความชื่นบาน  แล ้วพระองค์จะทรง
ให ้มนษุย ์ กล ับสู่สภาพความชอบธรรม 27  พระองค์ ทรงทอด
พระเนตรมนษุย์ และถ้าผูใ้ดกล่าววา่ �ข้าบาปแล้ว และเหน็
ผิดเป็นชอบ และมิ ได้  เป็นประโยชน์ อะไรแก่ ข้า � 28  พระองค์ 
จะทรงไถ่ จิ ตวญิญาณของเขาให้พ้นจากการลงไปสู่ปาก
แดนคนตาย และชวีติของเขาจะเหน็ความสวา่ง 29  ดู  เถิด 
พระเจ้าทรงกระทําสิง่เหล่าน้ีทัง้สิ ้นก ับมนษุย์บ่อยๆหลาย
ครัง้ 30 เพื่อจะนําจิตวญิญาณของเขามาจากปากแดนคน
ตาย  เพื่อ ให ้เขาแจ่มแจ้งขึ้น ด้วยความสวา่งแหง่ ผู้ทรงมี 
ชวีติ 31  โอ ท่านโยบเจ้าข้า ขอตัง้ใจฟังข้าพเจ้า ขอเงยีบ และ
ข้าพเจ้าจะพูด 32 ถ้าท่านมีอะไรพู ดก ็ตอบข้าพเจ้ามาเถอะ
เพราะข้าพเจ้าปรารถนาแก้ คดี  ให ้ ท่าน 33 ถ้าหาไม่ ก็ ขอฟัง
ข้าพเจ้า ขอเงยีบและข้าพเจ้าจะสอนปัญญาให ้แก่  ท่าน �

34
เอลีฮู กล ่าวถึงเหตุผลต่างๆของโยบ

1 เอลีฮู พู ดต่อไปวา่ 2 � โอ ท่านผู้ มี  ปัญญา ขอฟังถ้อยคํา
ของข้าพเจ้า ท่านผู้ มีความรู ้ขอเงีย่หูฟังข้าพเจ้า 3  เพราะ
หู  ก็ ลองชมิถ้อยคําอยา่งกับเพดานปากชมิอาหาร 4  ขอให ้
เราเลือกสิง่ ท่ี ถูก  ขอให ้เราเรยีน รู้ในพวกเราเองวา่อะไร
ดี 5 เพราะโยบกล่าววา่ �ข้าพเจ้าเป็นคนชอบธรรม และ
พระเจ้าทรงเอาความยุ ติ ธรรมท่ีควรตกแก่ข้าพเจ้าไปเสีย�
6 ข้าพเจ้าถูกนับเป็นคนมุสา  ถึงแม้ ข้าพเจ้าชอบธรรม แผล
ของข้าพเจ้ารกัษาไม่หายแม้วา่ข้าพเจ้าไม่ มี การละเมิดเลย
7 ใครหนอท่ีจะเหมือนโยบ  ผู้ ด่ืมความเหยยีดหยามเหมือ
นด่ื มน ้ํา 8  ผู้  เข ้าสังคมกับคนกระทําความชัว่ชา้ และเดินไป
กับคนชัว่ 9 เพราะท่านได้ กล่าววา่ � ไม่  เป็นประโยชน์ อะไร
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แก่ มนษุย ์เราท่ีเขาจะปี ติ  ยนิดี ในพระเจ้า� 10  เพราะฉะน้ัน 
ท่านผู้ มี  ความเข้าใจ ขอฟังข้าพเจ้า เมินเสียเถิดท่ีพระเจ้า
จะทรงกระทําความชัว่ และท่ี องค์  ผู้ ทรงมหทิธ ิฤทธิ ์จะทรง
กระทําความชัว่ชา้ 11 เพราะพระเจ้าทรงสนองตามการกระ
ทําของมนษุย์ และพระองค์ทรงให ้เก ิดแก่เขาตามการกระ
ทําของเขา 12  แน่ นอนที เดียว พระเจ้าจะไม่ทรงกระทําชัว่
และองค์ ผู้ ทรงมหทิธ ิฤทธิ ์จะไม่ทรงผันแปรความยุ ติ  ธรรม 
13 ใคร แต่ง ตัง้ ให ้พระองค์ ปกครอง โลก หรอื ใคร เล่า มอบ
หมายทัง้โลกไว้กับพระองค์ 14 ถ้าพระองค์ทรงเอาพระทัย
ใส่กับมนษุย์ และทรงรวบรวมวญิญาณและลมปราณของ
เขากลับมาสู่ พระองค์ 15 เน้ือหนังทัง้สิ ้นก ็จะพินาศไปด้วย
กัน และมนษุย ์ก็ จะกลับไปเป็นผงคลี ดิน 16 ถ้าท่านมี ความ
เข้าใจ ขอ ฟัง ข้อ น้ี ขอ ฟัง เสียง ถ้อยคํา ของ ข้าพเจ้า 17  ผู้  
ท่ี  เกล ียด ชงั ความ ยุ ติ ธรรม ควร จะ ปกครอง หรอื ท่าน จะ
ประณามผู้ ท่ี ชอบธรรมท่ีสุดหรอื 18 เหมาะสมหรอืไม่ ท่ี จะ
พูดแก่ กษัตรยิ ์ วา่ �ท่านผู้ ชัว่รา้ย � และแก่ เจ้ านายวา่ �ท่าน
ทัง้หลายผู้ อธรรม � 19 ยิง่ไม่เหมาะสมท่ีจะแสดงอคติ แก่  
เจ้านาย  หรอื ไม่ ทรงเหน็แก่คนมัง่คัง่มากกวา่คนยากจน
เพราะ คน ทัง้หมด น้ี เป็น พระ หตัถกิจ ของ พระองค์ 20  สัก
ครู ่เดียวเขาทัง้หลายก็ ตาย เวลาเท่ียงคืนประชาชนตัวสัน่
และตายไป และผู้ มี  อาน ุภาพก็ ถู กเอาไปเสี ยม ิ ใช ่ด้วยมื 
อมนษุย ์21 เพราะพระเนตรของพระองค์ มองดู ทางทัง้หลาย
ของมนษุย์  พระองค์ ทรงเหน็ยา่งเท้าของเขาหมด 22  ไม่มี  ท่ี 
มืดครึม้หรอืเงามัจจุราชซ่ึงคนกระทําความชัว่ชา้จะซ่อนตัว
ได้ 23 เพราะพระองค์จะไม่ทรงกําหนดให ้มนษุย ์ทําเกินสิง่ท่ี 
สมควร  ให ้ เข ้าเฝ้าพระเจ้ารบัการพิพากษา 24  พระองค์ ทรง
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ทุบผู้ มี  อาน ุภาพเป็นชิน้ๆโดยไม่ต้องนับและทรงตัง้คนอื่น
ไว ้แทน 25 เพราะฉะน้ันพระองค์ทรงทราบกิจการของเขา
และทรงควํา่เขาเสียในกลางคืน เขาก็แหลกไป 26  พระองค์ 
ทรงตีเขาเหมือนอยา่งคนชัว่ต่อหน้าต่อตาคนอื่น 27 เพราะ
วา่เขาทัง้หลายหนักลับเสียจากการติดตามพระองค์ และ
ไม่นับถือมรรคาของพระองค์ แต่ อยา่งใดเลย 28  เหตุน้ี เขา
จึงกระทําให้ เสียงรอ้งของคนยากจนมาถึงพระองค์ และ
พระองค์ ทรง ฟัง เสียง รอ้ง ของ ผู้รบั ความ ทุกข์ ใจ 29 เม่ือ
พระองค์ ทรง ประทาน ความ สงบ ให้ ใคร จะ สรา้ง ความ ยุง่
ยากได้ เม่ือพระองค์ทรงซ่อนพระพักตร์ของพระองค์ ใคร
จะเหน็พระองค์ ได้  ไม่ วา่จะทําแก่ ประชาชาติ หรอืแก่ บุ คคล
ก็ เหมือนกัน 30 เพื่อวา่คนหน้าซ่ือใจคดจะไม่ ได้  ครอบครอง 
และเขาจะไม่วางกั บด ักประชาชน 31 เพราะเป็นสิง่เหมาะ
สม ท่ี จะ รอ้ง ทูล พระเจ้า วา่ �ข้า พระองค์ ได้ รบั การ ตี สอน
แล้ว ข้าพระองค์จะไม่ทําผิดต่อไปอกี 32 ขอทรงโปรดสอน
ข้าพระองค์ถึงสิง่ ท่ีข้าพระองค์ มองไม่เหน็ ถ้าข้าพระองค์
กระทํา ความ ชัว่ ชา้ ข้า พระองค์ จะ ไม่ กระทํา อกี� 33 การ
ตอบสนองของพระองค์จะต้องเป็นอยา่งท่ีท่านต้องการหรอื
ท่านจึง ไม่ รบั ท่านเองต้องเลื อก และไม่ ใช ่ ข้าพเจ้า  เหตุ 
ฉะน้ันท่านมีความคิดเหน็อยา่งไร  ก็  พู ดไปเถิด 34 จงให ้คนที 
่ เข ้าใจพู ดก ับข้าพเจ้า และให้คนฉลาดฟังข้าพเจ้า 35 โยบ
พู ดอย ่างไม่ มีความรู ้ ถ้อยคําของเขาปราศจากสติ ปัญญา 
36 ข้าพเจ้าปรารถนาให้โยบถูกทดลองต่อไปถึงท่ี สุด เพราะ
วา่เขาตอบเหมือนอยา่งคนชัว่ 37 เพราะเขาเพิม่การกบฏ
เข้ากับบาปของเขา เขาตบมือเยย้อยู่ท่ามกลางเรา และทวี
ถ้อยคําของเขากล่าวรา้ยพระเจ้า�

35
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เอลีฮู กล ่าวถึงความชอบธรรมของพระเจ้า

1 เอ ลีฮู พู ด ต่อ ไป วา่ 2 �ท่าน คิด วา่  น่ี  ยุติ ธรรม หรอื
ท่านพูดหรอืวา่ �ความชอบธรรมของข้าพเจ้ายิง่กวา่ของ
พระเจ้า� 3  ท่ี ท่าน ถาม วา่ �ข้าพเจ้า จะ ได้ ประโยชน์  อะไร 
�  และ �ข้าพเจ้าจะได้ ประโยชน์ อะไรถ้าข้าพเจ้าได้รบัการ
ชาํระจากบาปของข้าพเจ้า� 4 ข้าพเจ้าจะตอบท่านกับมิตร
สหายของท่านด้วย 5 จงมองดูท้องฟ้าเถิด  ดู เมฆซ่ึงอยู่สูง
กวา่ท่าน 6 ถ้าท่านทําบาป ท่านจะได้อะไรท่ีกระทบกระเทือน
พระองค์ ถ้า การ ละเมิด ของ ท่าน ทว ีขึ้น ท่าน ทํา อะไร แก่ 
พระองค์ 7 ถ้า ท่าน เป็น คน ชอบ ธรรม ท่าน ถวาย อะไร แก่ 
พระองค์ หรอืพระองค์ทรงรบัอะไรจากมือของท่าน 8 ความ
ชัว่ของท่านก็เป็ นอ ันตรายแก่คนอยา่งท่าน และความชอบ
ธรรมของท่านก็ เป็นประโยชน์  แก่  บุ ตรมนษุย์ 9  เหตุ ด้วยการ
ถู กบ ีบบังคับเป็ นอ ันมาก  ก็  ทําให ้ ผู้  ท่ี  ถู  กบ ีบบังคั บน ั ้นร อ้งทุกข์
เขารอ้งขอความชว่ยเหลือเน่ืองด้วยแขนของผู้ ทรงอาํนาจ 
10  แต่  ไม่มี สักคนพูดวา่ �พระเจ้าผู้ทรงสรา้งข้าพเจ้า  ผู้ ทรง
ประทานเพลงในเวลากลางคืน ทรงอยู ่ท่ีไหน 11  ผู้ ทรงสอน
เรามากกวา่สอนสัตว ์แห ่งแผ่นดินโลก และทรงกระทําให้
เราฉลาดกวา่นกในฟ้าอากาศ� 12 เขารอ้งทุกข์  ณ  ท่ีน่ัน  
แต่  ไม่มี  ผู้ ใดตอบเขา  เหตุ ความเยอ่หยิง่ของคนชัว่ 13  แน่  ละ 
พระเจ้ามิ ได้ ฟังสิง่ไร ้สาระ และองค์ ผู้ ทรงมหทิธ ิฤทธิ ์ ก็  มิได้ 
ทรงนับถือเสียงน้ัน 14  ถึงแม้ ท่านวา่ ท่านจะไม่ เห ็นพระองค์
 แต่  คดี น้ั นก ็ อยู ่ต่อพระพักตร ์พระองค์ ฉะน้ันท่านจงวางใจ
ในพระองค์ อยู ่15  บัดน้ี เพราะไม่เป็นเชน่น้ัน พระพิโรธของ
พระองค์ ได้  ลงโทษ  แต่  พระองค์  มิได้ สนพระทัยการละเมิด
เสียมากมาย 16 เพราะฉะน้ันโยบจึ งอ ้าปากพูดคําลมๆแล้งๆ
และทวคํีาพูดโดยปราศจากความรู�้
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36
พระเจ้าทรงชอบธรรม

1 และเอลีฮู พู ด ต่อไปด้วยวา่ 2 �ขอทนอยู่ กับข้าพเจ้า
สักหน่อย และข้าพเจ้าจะสําแดงแก่ ท่าน เพราะข้าพเจ้ามี
บางสิง่ท่ีจะพูดแทนพระเจ้าอกี 3 ข้าพเจ้าจะเอาความรูม้า
จากท่ี ไกล และถวายความชอบธรรมแก่ ผู้ ทรงสรา้งข้าพเจ้า
4 เพราะท่ี จร ิงถ้อยคําของข้าพเจ้ามิ ใช ่ เท็จ  พระองค์  ผู้ ทรง
ความรูร้อบคอบสถิ ตก ั บท ่าน 5  ดู  เถิด พระเจ้าทรงอาน ุภาพ 
และมิ ได้ ทรงเหยยีดหยามผู้ใดเลย  พระองค์ ทรงอานภุาพ
ในเรือ่งกําลังและสติ ปัญญา 6  พระองค์  มิได้ สงวนชวีติคน
ชัว่  แต่ ทรงประทานความยุ ติ ธรรมแก่ คนยากจน 7  พระองค์  
มิได้ ทรงหนัพระเนตรของพระองค์จากคนชอบธรรม  แต่ กับ
บรรดากษั ตร ิย์บนพระท่ี น่ัง  พระองค์ ทรงตัง้เขาไว ้เป็นนิตย ์
และเขาก็ อยู ่ใน ท่ี สูง 8 และถ้าเขาถูกจํา ด้วยพันธนาการ
และติ ดอย ู่ในบ่วงแหง่ความทุกข์ ใจ 9  พระองค์  ก็ ทรงสําแดง
กิจกรรมของเขาทัง้หลายแก่ เขา และการละเมิดของเขาวา่
เขาได้กระทํามากเกินไป 10  พระองค์ ทรงเบิ กห ูของเขาให้
ฟังคําเตือนสอน และทรงบัญชาให้เขากลับจากความชัว่ชา้
ของเขา 11 ถ้าเขาทัง้หลายเชื่อฟัง และปรนนิบั ติ  พระองค์ 
เขาจะอยู่ครบอายุของเขาด้วยความเจรญิรุง่เรอืง และอยู่
ครบปีของเขาด้วยความสุขใจ 12  แต่ ถ้าเขาทัง้หลายไม่ เชื่อ
ฟัง เขาทัง้หลายจะพินาศด้วยดาบ และตายโดยปราศจาก
ความรู้ 13 คนหน้าซ่ือใจคดก็สะสมพระพิโรธ เม่ือพระองค์
ทรงมัดเขา เขาไม่รอ้งให ้ชว่ย 14 เขาตายเม่ือยงัหนุ่มอยู่
และชวีติของเขาอยู่ท่ามกลางพวกกะเทย 15  พระองค์ ทรง
ชว่ยคนยากจนให้พ้นด้วยความทุกข์ใจของเขา และทรงให้
ความลําเค็ญเบิ กห ูของเขา 16  เออ  พระองค์ ทรงชวนท่านให้
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ออกมาจากความคับใจ  มาย ังท่ีกวา้งท่ี ไม่มี  การบีบ และสิง่
ท่ีวางไว้ในสํารบัของท่านก็ มี  แต่  สิ ่ งอ ้วนพี 17  แต่ ท่านก็สม
กับการพิพากษาคนชัว่ การพิพากษาและความเท่ียงธรรม
มาทันจั บท ่าน 18  เหตุ ด้วยพระพิโรธ จงระวงัเถิด เกรงวา่
พระองค์จะเอาท่านไปเสียด้วยการลงโทษ  แล ้วแม้ การไถ่ 
อนัยิง่ใหญ่ ก็  ไม่ สามารถชว่ยท่านให้พ้นได้ 19  พระองค์ จะสน
พระทัยในทรพัย ์สมบัติ ของท่าน หรอืทองคํา หรอืเรีย่วแรง
ทัง้สิน้หรอื  เปล ่าเลย 20 อยา่อาลัยถึงกลางคืน เม่ือชนชาติ
ทัง้หลายถูกตัดขาดในท่ีของเขา 21 ระวงั ให ้ดี อยา่หนัไป
หาความชัว่ชา้ เพราะ ท่านเลือก สิง่ น้ีมากกวา่ เลือกความ
ทุกข์ ใจ 22  ดู  เถิด พระเจ้าทรงสําแดงความยิง่ใหญด้่วยฤทธา
นภุาพของพระองค์  ผู้ ใดเป็นผู้สัง่สอนเหมือนอยา่งพระองค์ 
เล่า 23  ผู้ ใดเป็นผูบ้งการมรรคาของพระองค์ หรอืผู้ใดจะพูด
ได้ วา่ � พระองค์ ทรงกระทําความชัว่ชา้แล้ว� 24 จงระลึก
ถึงท่ีจะยกยอ่งพระราชกิจของพระองค์ ซ่ึงมนษุย ์ได้  เห ็น
น้ัน 25  มนษุย ์ทัง้ปวงเพ่ งด ู สิ ่ง น้ันอยู ่แล้ว  มนษุย ์ เห ็นสิง่
น้ันได้ แต่ไกล 26  ดู  เถิด พระเจ้า น้ันใหญ่ ยิง่ และเราก็หา
หยัง่ รู ้ถึงพระองค์ ไม่  อายุ ของพระองค์เป็นสิง่ ท่ี ค้นหากัน
ไม่ ได้ 27 เพราะพระองค์ทรงดึงหยดน้ําขึ้นไป ซ่ึงตกลงเป็น
ฝนจากไอน้ําของพระองค์ 28 ซ่ึงเมฆก็เทลงมา และหยดลง
ท่ี มนษุย ์อยา่งอุ ดม 29  เออ  มี คนใดเข้าใจการแผ่ของเมฆ
หรอื และการคะนองแหง่พลับพลาของพระองค์ หรอื 30  ดู  
เถิด  พระองค์ ทรงกระจายฟ้าแลบออกไปรอบพระองค์และ
คลุมก้นของทะเล 31 เพราะพระองค์ทรงพิพากษาชนชาติ
ทัง้หลายด้วยสิง่น้ี  พระองค์ ประทานอาหารอยา่งอุดมสมบู 
รณ ์ 32  พระองค์ ทรงคลุมฟ้าแลบด้วยเมฆ และทรงบัญชาให้
เมฆบังฟ้าแลบน้ัน 33 เสียงครนืๆของมันประกาศเก่ียวกับ
พระองค์ และฝูงสัตว ์ก็ ประกาศเก่ียวกับพายุซ่ึงจะมาถึง�
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37
พระราชกิจและสติปัญญาของพระเจ้า

1 �เรือ่งน้ีกระทําใหห้วัใจของข้าพเจ้าสั ่นร ัว สะทกสะท้าน
ขวญั หนี ดีฝ่อ 2 จง ตัง้ใจ ฟัง เสียง กัมปนาท ของ พระองค์
และเสียงกระหึ่ มท ่ีออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์ 3  
พระองค์ ทรงปล่อยให้ไปทัว่ใต้ฟ้าทัง้ สิน้ และฟ้าแลบของ
พระองค์ ไป ถึง สุด ปลาย แผ่น ดิน โลก 4 พระ สุรเสียง ของ
พระองค์ครางกระหึ่มตามไป  พระองค์ ทรงแผดพระสุรเสียง
อนั โอฬารกึ ของ พระองค์  พระองค์  มิได้ ทรง หน่วง เหน่ียว
ฟ้าแลบ เม่ือ ได้ยนิ พระ สุรเสียง ของ พระองค์ 5 พระเจ้า
ทรงสําแดงกัมปนาทอยา่งประหลาดด้วยพระสุรเสียงของ
พระองค์  พระองค์ ทรง กระทํา การ ใหญ่ โต ซ่ึง เรา เข้าใจ ไม่ 
ได้ 6 เพราะพระองค์ตรสักับหมิะวา่ �ตกลงบนแผ่นดินซี�
และในทํานองเดียวกั นก ็ตรสักับฝน และกับหา่ฝนอนัหนัก
แหง่ กําลังของพระองค์ 7  พระองค์ ทรงมั ดม ือของมนษุย ์
ทุกคน เพื่อ ทุกคนจะ รูจั้กพระราชกิจของพระองค์ 8  แล 
้ว สัตว์ ป่า จึง เข้าไป สู่ รงั ของ มัน และ พัก อยู่ ใน ถ้ํา ของ มัน
9 ลมหมุนออกมาจากหอ้งทิศใต้ และความหนาวมาจาก
ลม เหนือ 10 พระเจ้า ประทาน น้ํา ค้าง แข็ งด ้ว ยล มหา ย ใจ
ของพระองค์ และ น้ํากวา้งใหญ่ ก็  แข็ง ตัว 11 เชน่ เดียวกัน
พระองค์ทรงบรรทุกความชุม่ชื้นไว ้ท่ี เมฆทึบ  พระองค์ ทรง
กระจายเมฆแหง่ฟ้าแลบออกไป 12 มันหนัไปๆตามการนํา
ของพระองค์  เพื่อให ้มันทําตามท่ี พระองค์ ทรงบัญชามันไว้
เหนือผิวพิภพโลกน้ี 13  ไม่ วา่จะเป็นเพื่อการตี สอน หรอืเพื่อ
แผ่นดินของพระองค์หรอืเพื่อความเมตตา  พระองค์ ทรง
กระทําให ้สิ ่ง เหล่า น้ี เกิดขึ้น 14  โอ ท่านโยบเจ้าข้า ขอฟัง
ข้อน้ี จงน่ิงพิจารณาการกระทําอนัมหศัจรรย์ของพระเจ้า
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15 ท่าน ทราบ หรอื วา่ พระเจ้า ทรง กําชบั มัน อยา่งไร และ
กระทําให้ฟ้าแลบแหง่เมฆของพระองค์ มี  แสง 16 ท่านทราบ
ถึงการทรงตัวของเมฆหรอื เป็นพระราชกิ จอ ันประหลาด
ของพระองค์ ผู้  สมบูรณ์ ในความรู้ 17 ตั วท ่าน  ผู้  ท่ี เส้ือผ้า
ของตนรอ้นเม่ือแผ่นดินโลกอบอา้วและชื้นเพราะลมทิศ
ใต้ 18 ท่านแผ่ ฟ้าออกไปพรอ้มกับพระองค์ ได้  หรอื  ให ้ แข 
็ งอ ยา่ง คัน ฉ่อง หลอม 19 จง สอน เรา มา วา่ เรา ควร จะ ทูล
พระองค์ อยา่งไร เพราะความมืดเราจึงรา่งสํานวนของเรา
ไม่ ได้ 20 จะทูลพระองค์ ได้ ไหมวา่ ข้าพเจ้าอยากจะทูล ถ้า
ผู้ใดทูล เขาจะต้องถูกกลืนไปหมดเป็นแน่ 21  บัดน้ี  มนษุย ์ 
เพ่งดู ฟ้าแลบอนัสุกใสแหง่เมฆไม่ ได้ เม่ือลมผ่านไปกวาดให ้
กระจ่าง 22 แสงทองส่องมาจากทิศเหนือ พระเจ้าทรงฉลอง
พระองค์ด้วยความโออ่า่ตระการอยา่งน่าครา้มกลัว 23  องค์  
ผู้ ทรงมหทิธ ิฤทธิ ์ น้ัน เราจะค้นพบพระองค์ ไม่ได้  พระองค์  
ใหญ่ ยิง่ในเรือ่งฤทธาน ุภาพ ความยุ ติ ธรรมและความเท่ียง
ธรรมอนัมากยิง่  พระองค์ จะไม่ทรงฝ่าฝืน 24 เพราะฉะน้ัน
มนษุย์จึงยาํเกรงพระองค์  พระองค์  ไม่ ทรงนับถือผู้ใดท่ี มี ใจ
ประกอบด้วยสติ ปัญญา �

38
พระเจ้าทรงตอบโยบ

1  แล ้ว พระ เย โฮ วาห์ ทรง ตอบ โย บอ อก มา จา กลม ห มุ 
นว ่า 2 � น่ี ใครหนอท่ี ให ้คําปรกึษามืดมนไปด้วยถ้อยคําอนั
ปราศจากความรู้ 3 จงคาดเอวไว้อยา่งกั บลู กผู้ชายหน่อย
ซิ เราจะถามเจ้า ขอเจ้าตอบเรา 4 เม่ือเราวางรากฐานของ
แผ่นดินโลกน้ัน  เจ้ าอยู ่ท่ีไหน ถ้าเจ้ามีความเข้าใจก็บอก
เรามา 5  ผู้ ใดได้กําหนดขนาดให ้โลก  แน่ นอนละ  เจ้ าต้อง
รู ้ซี หรอืใครขึงเชอืกวดับนน้ัน 6 รากฐานของโลกจมไปอยู่
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บนอะไร หรอืผู้ใดวางศิ ลาม ุมเอกของมัน 7 ในเม่ือดาวรุง่
แซ่ซ้องสรรเสรญิ และบรรดาบุตรชายทัง้หลายของพระเจ้า
โห่รอ้งด้วยความชื่นบาน 8 หรอืผู้ใดเอาประตูปิดทะเลไว้ เม่ื 
อม ันระเบิดออกมา ดังออกมาจากครรภ์ 9 เม่ือเราสรา้งเมฆ
ให้เป็นเส้ือ และความมืดทึบเป็นผ้าออ้มของมัน 10  แล ้วกํา
หนดเขตให ้มัน และวางดาลและประตู 11และกล่าววา่ � เจ้ า
ไปได้ไกลแค่ น้ีแหละ อยา่เลยไปอกี และคล่ืนคะนองของเจ้า
หยุดเพียงแค่ น้ีแหละ � 12  เจ้ าได้บังคับบัญชาอรุณตัง้แต่ เจ้ 
าเกิดมา และเป็นเหตุ ให ้อรุโณทัยรูจั้กท่ีของมันหรอื 13 เพื่ 
อม ันจะจับปลายแผ่นดินโลก และสลัดคนชัว่ออกไปเสีย
จากโลก 14 โลกก็ เปล ่ียนไปเหมือนดินเหนียวถูกตราประทับ
และทุกสิง่เด่นออกมาเหมือนเส้ือผ้า 15 แสงสวา่งถูกยดึไว้
เสียจากคนชัว่รา้ย และแขนของเขาท่ีเงื้อขึ้ นก ็ ถู  กห ักเสีย 16  
เจ้ าเข้าไปในตาน้ําแหง่ทะเลแล้วหรอื หรอืเดินเข้าไปในซอก
มหาสมุทรแล้วหรอื 17 เขาเผยประตูความตายแก่ เจ้ าแล้ว
หรอื หรอืเจ้าได้ เห ็นประตูเงามัจจุราชแล้วหรอื 18  เจ้ าหยัง่
รู ้ความกวา้งใหญ่ ของแผ่นดินโลกหรอื ถ้าเจ้ารูทั้ง้หมดน้ี ก็ 
จงบอกมา 19 ทางท่ีจะนําไปสู่สํานักของความสวา่งอยู ่ท่ีไหน 
และส่วนท่ี มืด  สถานท่ี น้ันอยู ่ท่ีไหน 20 เพื่อเจ้าจะได้ พาม ันไป
ยงัแดนของมัน และเพื่อเจ้าจะได้ เห น็ทางไปบ้านของมัน 21  
เจ้ าคงรูเ้พราะเจ้าเกิดมาแล้วอายุของเจ้าก็มากเหลือหลาย
22  เจ้ าเข้าไปในคลังหมิะแล้วหรอื หรอืเจ้าเหน็คลังลูกเหบ็
แล้วหรอื 23 ซ่ึงเราสงวนไวเ้พื่อเวลายากลําบาก เพื่อวนัศึก
และสงคราม 24 ทางท่ีจะไปสู่ ท่ี ซ่ึงความสวา่งแจกจ่ายออก
ไปน้ันอยู ่ท่ีไหน หรอืท่ีซ่ึงลมตะวนัออกกระจายไปบนแผ่น
ดินโลกอยู ่ท่ีไหน 25 ใครเซาะชอ่งให้กระแสฝนและทําทาง
ให ้ฟ้าผ่า 26  ให ้นําฝนมาบนแผ่นดิ นที ่ ไม่มี คนอยู่ และบนถิน่
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ทุ รก ันดารซ่ึงไม่ มี  มนษุย ์ ท่ีน่ัน 27  เพื่อให ้พื้นดิ นที ่รกรา้งและ
วา่งเปล่าได้ อิม่เอม และกระทําให ้หน ่อของต้ นอ ่อนงอกขึ้น
28ฝนมีพ่อหรอื หรอืผู้ใดได้กระทําให ้เก ิดหยาดน้ําค้าง 29 น้ํา
แข็งมาจากครรภ์ของผู้ ใด  ผู้ ใดให้กําเนิดแก่ ปุ ยน้ําค้างแข็ง
แหง่ฟ้าสวรรค์ 30 น้ําถูกซ่อนไว้เหมือนมีหนิปิดบัง และผิว
มหาสมุทรแข็งตัว 31  เจ้ ามัดหมู่ดาวลูกไก่ ให ้เป็นกลุ่มได้ หรอื 
หรอืแก้เครือ่งผูกหมู่ดาวไถได้ หรอื 32  เจ้ านําดาวนั กษ ัต
รออกมาตามฤดูของมันได้ หรอื หรอืเจ้านําทางของหมู่ดาว
จระเข้และลูกของมันได้ ไหม 33  เจ้ ารูก้ฎของฟ้าสวรรค์ หรอื
เปล่า  เจ้ าตัง้ฟ้าสวรรค์ ให ้ครอบครองแผ่นดินได้ หรอื 34  เจ้ 
าตะเบ็งเสียงไปถึงเมฆได้ไหมล่ะ  เพื่อน ้ํามากมายจะลงมา
คลุมเจ้า 35  เจ้ าใช้ฟ้าแลบออกไปเพื่อให้มันไปและพู ดก ับ
เจ้าวา่ �เราอยู ่ท่ีน่ี �  ได้  ไหม 36 ใครให ้สติ ปัญญาภายใน หรอื
ให้ความเข้าใจแก่ จิตใจ 37 ใครจะนับเมฆด้วยสติปัญญาได้
หรอืใครจะเอยีงถุงน้ําของท้องฟ้าได้ 38 เม่ือผงคลี แข ็งอยา่ง
โลหะหลอม เม่ื อก ้อนดินเกาะกันแน่นหรอื 39  เจ้ าล่าเหยื่อให ้
สิ งโตได้ หรอื หรอืให ้สิ งโตหนุ่ มท ่ีห ิวอ ่ิมได้ไหมล่ะ 40 เม่ื อม 
ันหมอบอยู่ในถ้ําของมัน หรอืนอนคอยอยู่ในท่ี กําบัง 41 ใคร
จัดหาเหยื่อให ้กา เม่ือลู กอ ่อนของมั นร อ้งต่อพระเจ้า และระ
เหระหนไปเพราะขาดอาหาร�

39
พระเจ้าทรงสําแดงให้โยบเหน็สติปัญญาของพระองค์

ในสิง่สารพัดท่ีทรงสรา้งไว้
1 � เจ้ ารู ้ไหมวา่เลียงผาตกลูกเม่ือไร  เจ้ าเคยเฝ้าดูกวาง

ตัวเมียตกลูกหรอื 2  เจ้ านับเดือนท่ีมันท้องครบได้ หรอื และ
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เจ้ารูเ้วลาเม่ื อม ันตกลูกไหม 3 คือเม่ื อม ันฟุบลงตกลูกของ
มันแล้ วก ็ตกลู กอ ่อนของมันออกมา 4 ลู กอ ่อนของมันแข็ง
แรงขึ้น มันเติบโตใหญ่ด้วยมีข้าวกิน มันออกไปแล้วไม่ กล ับ
มาหาอกี 5 ใครปล่อยให้ลาป่าวิง่กระเจิงไป ใครแก้เชอืกผูก
ลาเปล่ียว 6 ซ่ึงเราได้ ให ้ถิน่ทุ รก ันดารเป็นบ้านของมัน และ
ให ้ดิ นแหง้แล้งเป็ นที อ่าศัยของมัน 7 มันเยย้เสียงอกึทึกของ
เมือง มันไม่ ได้ ยนิเสียงของผู้ ขับขี่ ตะโกนบอก 8 มันตระเวน
ภูเขาอนัเป็นลานหญ้าของมัน และมันแสวงหาหญ้าเขียว
ทุกอยา่ง 9 ม้ายูนิคอนยอมรบัใช ้เจ้ าหรอื มันจะนอนค้างคืน
อยู ่ท่ี รางหญ้าของเจ้าหรอื 10  เจ้ าเอาเชอืกผูกม้ายูนิคอนให้
ลากไถได้ หรอื หร ือม ันจะยอมคราดท่ี ลุ ่มตามเจ้าไปหรอื 11  
เจ้ าจะพึ่ งม ัน เพราะแรงมันมากได้ หรอื หรอืจะมอบงานของ
เจ้าไวกั้บมัน 12  เจ้ าไวใ้จวา่มันจะกลับมาและนําข้าวของเจ้า
มาท่ีลานนวดข้าวหรอื 13  เจ้ าให ้ปี  กอ ันสวยงามแก่นกยูงหรอื
และให ้ปี กและขนแก่นกกระจอกเทศหรอื 14 ซ่ึงละไข่ของ
มันไวกั้ บด ินใหมั้นอบอุน่อยูใ่นดิน 15 ลืมไปวา่ตีนหน่ึงอาจจะ
เหยยีบมันแหลก และสัตว์ป่าทุ่งจะยํ่ามัน 16 มั นร ุนแรงต่อ
ลู กอ ่อนของมันอยา่งกับวา่ไม่ ใช ่ลูกของมัน ถึ งม ันจะเหน่ือย
เปล่า มั นก ็ ไม่  กลัว 17 เพราะพระเจ้าทรงกระทําใหมั้นลืมสติ 
ปัญญา และมิ ได้ ทรงให้มั นม ี ความเข้าใจ 18 เม่ื อม ันเรง่ตัว
เองให ้หนี มันหวัเราะเยาะม้าและคนขี่ 19  เจ้ าให ้พล ังแก่ม้า
หรอื  เจ้ าหม่คอของมันด้วยฟ้ารอ้งหรอื 20  เจ้ าทําให้มันกลัว
อยา่งตัก๊แตนหรอื เสียงหายใจอนัดังของมันน่าสะพรงึกลัว
21 มันตะกุยไปในหุบเขา และเต้นโลดด้วยกําลังของมัน มัน
ออกไปปะทะคนถืออาวุธ 22 มันหวัเราะเยาะความกลัว และ
ไม่ ตกใจ มันไม่หนักลับหนี ดาบ 23  แล่ งธนกูวดัแกวง่กระทบ
มัน หอกใหญ่ ท่ี วาววบัและหอกซัดกระแทกมัน 24 มันโกย
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ดินด้วยความดุรา้ยและเดือดดาล  พอได้ ยนิเสียงแตร มัน
ยนืน่ิงอยู่ต่อไปไม่ ได้ 25 เม่ือเป่าแตรขึ้น มั นร ้อง � ฮ ี แฮ ่� มัน
ได้ กล ่ินสงครามแต่ ไกล ทัง้เสียงตะโกนของผู้บังคับบัญชา
และเสียงโห ่รอ้ง 26  เหย ่ียวนกเขาโผไปมาด้วยสติปัญญา
ของเจ้าหรอื และกางปีกของมันตรงไปทางทิศใต้ 27 นก
อนิทรทีะยานขึ้นตามบัญชาของเจ้าหรอื ทัง้ทํารงัของมันบน
ท่ี สูง 28 มันอยู ่ท่ี  หน ้าผาและทํารงัของมันบนชะโงกผาและ
บนท่ี เข้มแข็ง 29 มันส่ายหาเหยื่อจากท่ี น่ัน ตาของมันเหน็
เหยื่อได้ แต่ไกล 30 ลู กอ ่อนของมันดูดเลื อด และมีอะไรถูก
ฆ่าตายท่ี ไหน มันอยู ่ท่ี  น่ันแหละ �

40
โยบถ่อมตัวลง

1 และพระเยโฮวาห์ตรสักับโยบวา่ 2 �คนมักติจะโต้ แย ้ 
งก ับองค์ ผู้ ทรงมหทิธ ิฤทธิ ์ หรอื เขาผู้ โต้  แย ้ งก ับพระเจ้า  ขอ
ให ้เขาตอบหน่อยเถอะ� 3  แล ้วโยบทูลตอบพระเยโฮวาห ์วา่ 
4 � ดู  เถิด ข้าพระองค์ น้ี  ก็  กระจิรดิ จะทูลพระองค์วา่กระไรได้
ข้าพระองค์เอามือปิดปาก 5ข้าพระองค์ ได้ กราบทูลครัง้หน่ึง
แล้ว และจะไม่กราบทูลอกี สองครัง้แล้ว  แต่ ข้าพระองค์จะ
ไม่ทูลต่อไป� 6  แล ้วพระเยโฮวาห์ทรงตอบโยบออกมาจา
กลมหมุ นว ่า 7 �จงคาดเอวไวอ้ยา่งลูกผู้ชายหน่อยซี เราจะ
ถามเจ้า ขอเจ้าตอบเรา 8  เจ้ ายงัจะให้เราอยู่ฝ่ายผิดหรอื
 เจ้ าจะหาวา่เราผิด เพื่อเจ้าจะเป็นฝ่ายชอบหรอื 9  เจ้ ามี
แขนเหมือนพระเจ้าหรอื และเจ้าทําเสียงกัมปนาทเหมือน
เสียงของพระองค์ ได้  หรอื 10 จงเอาความโออ่า่ตระการและ
ความสงา่ผ่าเผยประดับตัว จงเอาสงา่ราศีและความสงา่
งามหม่ตัว 11 เทความกริ ้วท ่ีล้นของเจ้าน้ันออกมา  จงดู  ทุ 
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กคนท่ี เยอ่หยิง่ และทําให้เขาตกต่ําลง 12  จงดู  ทุ กคนท่ีเยอ่
หยิง่และดึงเขาลงมา และเหยยีบคนชัว่ไวต้รงท่ี ท่ี เขายนือยู ่
น้ัน 13 ซ่อนเขาไวใ้นผงคลี ด้วยกัน มัดหน้าของเขาไวด้้วยกัน
ในโลกบาดาล 14  แล ้วเราเองจะยอมรบัวา่ มือขวาของเจ้า
สามารถชว่ยเจ้าได้ 15  ดู เบเฮโมทเถิด ซ่ึงเราได้สรา้งอยา่งท่ี
เราได้สรา้งเจ้า มั นก ินหญ้าเหมือนววั 16  ดู  เถิด กําลังของมัน
อยู่ในเอว และฤทธิข์องมันอยู่ในกล้ามเน้ือท้อง 17 มันขยบั
หางของมันให ้แข ็งเหมือนไม้สนสีดาร์  เอ ็นโคนขาของมั นก 
็สานเข้าด้วยกัน 18 กระดูกของมันเหมือนท่อนทองสัมฤทธิ์
และกระดูกของมันเหมือนท่อนเหล็ก 19 มันเป็นพระราชกิจ
ชิ ้นที สํ่าคัญของพระเจ้า  ผู้ ทรงสรา้งมันนําดาบมาให้ 20  ภู เขา
ผลิตอาหารให้มันแน่ เป็ นที ่ ท่ี  สัตว ์ป่าทุ่งทุกชนิดเล่น 21 มัน
นอนอยู ่ใต้  ต้นไม้  ท่ี  มี  รม่เงา ในเพิ งอ ้อและในบึง 22  ต้นไม้  ท่ี  
มี รม่เงาเป็นเงาคลุมมัน ต้นหลิวแหง่ธารน้ําล้อมมันไว้ 23  
ดู  เถิด มันด่ืมแม่น้ําจนหมดและไม่ ร ีบหนี ไป มันวางใจวา่จะ
ดูดแม่น้ําจอรแ์ดนเข้าใส่ปากมัน 24 มันจ้องตาดู แม่น้ํา  จม ู
กมันทะลุผ่านบ่วงทัง้หลายได้�

41
พระเจ้าทรงแสดงฤทธิอ์าํนาจในตัวเลวอีาธาน

1 � เจ้ าจะลากเลวีอาธานออกมาด้วยเบ็ดได้ หรอื หรอืจะ
เอาเชอืกกดลิน้ของมันลงได้ 2  เจ้ าเอาเชอืกสนตะพายมันได้ 
หรอื หรอืเอาหนามเจาะคางมันได้ 3 มันจะวงิวอนต่อเจ้าเป็ 
นอ ันมากหรอื มันจะพูดด้วยคําออ่นหวานกับเจ้าหรอื 4 มัน
จะทําพันธสัญญากับเจ้า เพื่อเจ้าจะรบัมันเป็นบ่าวตลอด
ไปหรอื 5  เจ้ าจะเล่ นก ับมันเหมือนนก หรอืเจ้าจะผูกมันไว ้
ให ้สาวๆของเจ้าเล่นหรอื 6 เพื่อนฝูงจะมาจับและกิ นม ันได้ 



โยบ 41:7 lxvi โยบ 41:28

หรอื เขาทัง้หลายจะแบ่ งก ันท่ามกลางพวกพ่อค้าหรอื 7  เจ้ 
าเอาฉมวกปักหนังของมัน หรอืเอาหลาวแทงหวัของมันได้ 
หรอื 8 ลงมือจับมันดู เม่ือคิดถึงการต่อสู้กับมันแล้ว  เจ้ าจะ
ไม่คิดทําอกี 9  ดู  เถิด ความหวงัของคนท่ีอาจสู้มันน้ั นก ็เป็น
ของเปล่า เม่ือเห ็นม ันเข้าเท่าน้ัน จะไม่ล้มลงหรอื 10  ไม่มี 
ใครดุ พอท่ี จะไปยัว่เยา้มัน  แล ้วใครเล่าจะย ืนม ่ันต่อเราได้
11 ใครเล่าท่ีจะขัดขวางเรา ซ่ึงเราจะต้องตอบสนองเขา  สิ ่ง
ใดๆท่ี อยู ่ ใต้ ฟ้าสวรรค์ทัง้สิ ้นก ็เป็นของเรา 12 เราจะไม่งดพูด
ถึงอวยัวะต่างๆของมัน หรอืกําลั งอ ันแข็งกล้าของมัน หรอื
โครงรา่งอนัดีของมัน 13 ใครจะถลกเส้ือชัน้นอกของมันออก
ได้ ใครจะแทงเข้าไปในเส้ือเกราะสองชัน้ของมันได้ 14 ใคร
จะเปิดประตู หน ้าของมันได้ ฟันของมันน้ันน่าสยดสยองโดย
รอบ 15  เกล ็ดของมันอยูอ่ยา่งทะนง แนบตัวมันสนิทเหมือน
อยา่งตราผนึก 16 มันอยู ่ช ิ ดก ันมาก  ไม่มี ลมผ่านเข้าไปได้
17  เกล ็ดเหล่าน้ันต่อซ่ึ งก ันและกัน มันเกาะติดหมด และ
แยกจากกันไม่ ได้ 18 การจามของมันปล่อยแสงสวา่งออก
มา ตาของมันเหมือนอยา่งแสงอรุณรุง่เชา้ 19 คบเพลิงออก
มาจากปากของมัน ประกายไฟกระโดดออกมา 20 ควนัออก
มาทางรู จม ูกของมันอยา่งกับมาจากหม้อหรอืหม้อขนาด
ใหญ่ ท่ี เดือดพล่าน 21 ลมหายใจของมันจุดถ่านลุก เปลว
เพลิงออกมาจากปากของมัน 22 กําลังอยู่ในลําคอของมัน
และความสยดสยองเต้นอยูข่้างหน้ามัน 23 หลืบเน้ือของมัน
เกาะติ ดก ัน หล่อติ ดก ันแน่น ทําอะไรมันไม่ ได้ 24 หวัใจของ
มันแข็งอยา่งกับหนิ  เออ  แข ็งเหมือนอยา่งแท่นหนิโม่ 25 เม่ื 
อม ันลอยขึ้นมา  ผู้ ทรงอานภุาพก็ กล ัวมัน พอมันแวง้ เขาทัง้
หลายก็ มี ใจฝ่อเสียแล้ว 26 ถึงคนใดเอาดาบลองแทงมัน  ก็ 
ต่อต้านมันไม่ ได้  ไม่ วา่หอก หรอืแหลน หรอืหอกซัด 27 มัน
นับเหล็กวา่เป็นฟาง และทองสัมฤทธิว์า่เป็นไม้ ผุ 28  ลูกธน ู 
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ทําให ้มันหนีไปไม่ ได้ หนิลูกสลิ งก ็กลายเป็นตอข้าว 29  ไม้ 
กระบองก็นับเป็นตอข้าวด้วย มันหวัเราะเยาะการซัดหอก
30 เบื้องล่างของมันคมอยา่งกับเศษหม้อแตก มันเหยยีด
ตัวออกบนเลนเหมือนแหลมคม 31 มัน ทําให้ น้ํา ลึก เดือด
เหมือนหม้อ มันทําให้ทะเลเหมือนหม้อน้ํามันทา 32 มันละ
ทาง แวบ วาบ ไว ้ข้าง หลัง  ทําให ้ใครๆ คิด วา่ มหาสมุทร ผม
หงอก 33 บนแผ่นดินโลก  ไม่มี อะไรเหมือนมัน เป็นสิง่ท่ี ถู ก
สรา้งไม่ ให ้ รู ้จักความกลัว 34 มันเหน็ทุกสิง่ท่ี อยู ่ สูง มันเป็นก
ษั ตร ิยเ์หนือบรรดาสัตว ์ท่ี  สงา่ �

42
โยบสารภาพต่อพระเจ้า

1  แล ้วโยบทูลพระเยโฮวาห ์วา่ 2 �ข้าพระองค์ทราบแล้ 
วว ่า  พระองค์ ทรงกระทํา ทุก สิง่ ได้ และพระประสงค์ของ
พระองค์จะไม่ หดหู ่ไปได้ เลย 3 � น่ี ใครหนอท่ีซ่อนคําปรกึษา
ด้วยไร ้ความรู ้�  เพราะฉะน้ัน ข้าพระองค์จึงกล่าวถึงสิง่ท่ี
ข้าพระองค์ ไม่เข้าใจ  สิ ่งท่ีประหลาดเกินแก่ข้าพระองค์ ซ่ึง
ข้าพระองค์ ไม่ทราบ 4 �ฟังซี เราจะพูด เราจะถามเจ้า ขอ
เจ้าตอบเรา� 5 ข้าพระองค์เคยได้ยนิถึงพระองค์ด้วยหู  แต่  
บัดน้ี ตาของข้าพระองค์ เห ็นพระองค์ 6 ฉะน้ันข้าพระองค์จึง
เกลียดตนเอง และกลับใจอยูใ่นผงคลีและขี้ เถ้า �

ความมัง่คัง่ของโยบกลับมาสู่ท่านอกี
7 เม่ือพระเยโฮวาหต์รสัพระวจนะเหล่าน้ี แก่ โยบแล้ว พระ

เยโฮวาห์ตรสักับเอลีฟัสชาวเทมานวา่ �ความพิโรธของเรา
พลุ่งขึ้นต่อเจ้า และต่อสหายทัง้สองของเจ้า เพราะเจ้ามิ ได้  
พู ดถึงเราอยา่งท่ี ถูก ดังโยบผู้ รบัใช ้ของเราได้ พูด 8 เพราะ
ฉะน้ันจงเอาววัผู้ เจ ็ดตัว และแกะผู้ เจ ็ดตัว ไปหาโยบผู้ รบัใช ้
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ของเรา และถวายเครือ่งเผาบูชาสําหรบัเจ้าทัง้หลาย และ
โยบผู้ รบัใช ้ของเราจะอธษิฐานเพื่อเจ้า เพราะเราจะยอมรบั
เขา เกรงวา่เรากระทํากับเจ้าตามความโง่ของเจ้า เพราะ
เจ้าทัง้หลายมิ ได้  พู ดถึงเราอยา่งท่ี ถูก ดังโยบผู้ รบัใช ้ของเรา
ได้ พูด � 9 ฝ่ายเอลีฟัสชาวเทมาน และบิ ลด ัดคนชูอาห์ และ
โศฟารช์าวนาอาเมห์  ได้ ไปกระทําตามท่ีพระเยโฮวาหต์ร ัสส 
ัง่ และพระเยโฮวาห์ทรงยอมรบัโยบ 10 และพระเยโฮวาห์
ทรงให้โยบกลับสู่สภาพดี เม่ือท่านอธษิฐานเผื่อสหายของ
ท่าน และพระเยโฮวาห์ประทานให้โยบมีมากเป็นสองเท่า
ของท่ี มี  อยู ่ ก่อน 11 และบรรดาพีน้่องชายหญิงของท่าน และ
บรรดาผู้ ท่ี  รู ้จักท่านมาก่อนได้มาหาท่าน และรบัประทานอา
หารกั บท ่านในบ้านของท่าน และเขาทัง้หลายสําแดงความ
เหน็อกเหน็ใจและเล้าโลมท่าน ด้วยเรือ่งเหตุรา้ยทัง้สิน้ซ่ึง
พระเยโฮวาห์ทรงนํามาเหนือท่าน และต่างก็ ให ้เงนิแผ่น
หน่ึ งก ับแหวนทองคําวงหน่ึงแก่ ท่าน 12 และพระเยโฮวาห์
ทรงอาํนวยพระพรชีว ิตบ ้ันปลายของโยบมากยิง่กวา่บัน้ต้น
ของท่าน และท่านมีแกะหน่ึงหม่ืนส่ี พัน อูฐหกพัน ววัผู้พัน
คู่ และลาตัวเมียหน่ึงพัน 13 ท่านมี บุ ตรชายเจ็ดคน และบุตร
สาวสามคนด้วย 14 และท่านเรยีกชื่อคนแรกวา่ เยมี มาห ์
และชื่อคนท่ี สอง  เคส ิยาห์ และชื่อคนท่ี สาม เคเรนหปัปุค
15 และในแผ่นดินน้ันทัง้สิน้ไม่ มี หญิงใดงดงามเท่าบรรดา
บุตรสาวของโยบ และบิดาของเขาได้ ให ้มรดกแก่เธอพรอ้ม
กับพวกพี่ชายและน้องชายของเธอ 16  ต่อจากน้ี  ไป โยบมี 
ช ีวิตอยู ่อ ีกหน่ึงรอ้ยส่ี สิ บปี และได้ เห ็นบุตรชายของท่าน
หลานเหลนของท่านส่ี ชัว่อายุ 17 และโยบก็ สิ ้นชวีติเป็นคน
แก่หงอ่มที เดียว 
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