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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

โยบ

หนังสือ โยบอาจจะเป็น หนั งสือ เก่า แก่ที่สุด ในพระคัมภีร ์
เพราะว่า หนั งสือ โยบไม่ได้กล่าวถึง ประเทศอิสราเอล แผ่น
ดิน คา นา อัน พระ ราช บัญญัติของ โมเสส พวก ศาสดา
พยากรณ์ พระ สัญญา ของ พระเจ้า วัน สะ บา โต พิธสุ
ี หนัต
และ เวลา ที่ พระเจ้า ทรง นํา พวก อิสราเอล ให้ ออก จาก
ประเทศอียป
ิ ต์ เพราะฉะนั ้น เราเชื่อ ว่า หนั งสือ โยบถูก เขียน
ขึ้นก่อนเพ็นทะทูก
หนังสือโยบไม่ใช่เรือ
่ งสมมุดแต่เกี่ยวกับคนหนึ่ งที่เคยอยู่
บนโลกนี้ โยบเป็นคนที่ พระเจ้าถือว่าเป็นคนที่ดีมากเท่ากับ
โนอาห์ และดาเนี ยล (อสค 14:14, 20) เขาเป็น คนมังม
่ ี และ
เป็นคนชอบธรรมที่อยูในตํ
่
าบลอูส
หนังสือ โย บนี้ ซึ่ง เป็น บท กวีได้อธิบาย ละเอียด ถึง ปัญหา
ของ คน ชอบ ธรรม เล่มนี้ พรรณนา การ ที่ โยบ สอบถาม
พระเจ้า หลัง จาก โยบ เกิด ภัย หลาย อย่าง ใน ชีวต
ิ ของ เขา
ซึ่ง โยบถามพระเจ้า ว่า ทําไมคนชอบธรรมจะต้องมีปัญหา
คําถามนี้ เป็นปัญหาสําหรับมนุษย์เราทุกคน (โยบ 1:8)

ระยะเวลาของหนั งสือโยบนี้ เป็นประมาณ 1 ปีหรืออาจจะ
น้ อยกว่า 1 ปี
หลัก ความประพฤติ, ครอบครัว , ความมัง่ คัง่ และทางที่
เป็นตามอย่างพระเจ้าของโยบ
1 มีชาย คน หนึ่ ง ใน แผ่นดินอูส ชื่อ โยบ ชาย คน นั ้น เป็ น
คนดี รอบคอบและเที่ยงธรรม เป็น ผู้ เกรงกลัว พระเจ้า และ
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หัน เสีย จากความชัว่ ร้าย 2 ท่านให้ กําเนิ ด บุตรชายเจ็ด คน
และบุตรสาวสามคน 3 ส่วนสัตว์ เลี้ยงของท่าน มีแกะเจ็ด
พัน ตัว อูฐ สามพัน ตัว วัว ห้า ร้อยคู่ และลาตัว เมีย ห้า ร้อย
ตัว และท่านมีคนใช้มากมาย ดัง นั ้น ชายผู้นี้ จึง ใหญ่ โตที่สุด
ใน บรรดา ชาว ตะวัน ออก 4 บุตร ชาย ของ ท่าน เคย จัดการ
เลี้ยง ใน บ้าน ของ แต่ละ คน ตาม วัน กําหนด ของ ตน เขา จะ
ใช้ให้ไปเชิญ น้ องสาวทัง้ สามคนของเขามารับ ประทานและ
ดื่ม กับ เขาด้วย 5 และเมื่อ การเลี้ยงเวียนครบรอบแล้ว โยบ
จะใช้ให้ไปทํา พิธี ชาํ ระตัว เขาทัง้ หลายให้บริสุทธิ์ และท่าน
จะตื่น แต่เช้า มืด ถวายเครือ
่ งเผาบูชาตามจํานวนของเขา
ทัง้ หมด เพราะโยบกล่า วว่า “ชะรอยบุตรชายของข้าพเจ้า
ได้ กระทํา บาป และแช่ง พระเจ้า อยู่ ในใจของเขา” โยบกระ
ทําดังนี้ เรือ
่ ยมา
ซาตานฟ้องว่าโยบรับใช้พระเจ้าเพราะรักความมัง่ คัง่
6 อยูมา
่ วัน หนึ่ ง เมื่อบุตร ชาย ทัง้ หลาย ของ พระเจ้า มา
รายงานตัว ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ ซาตานได้ มาในหมู่
เขา ด้วย 7 พระ เย โฮ วาห์ ตรัส ถาม ซาตาน ว่า “เจ้า มา จาก
ไหน” ซาตานทูล ตอบพระเยโฮวาห์ว่า “จากไปๆมาๆอยู่ บน
แผ่น ดิน โลก และจากเดิน ขึ้น เดิน ลงบนนั ้น” 8 และพระเย
โฮวาห์ตรัส กับ ซาตานว่า “เจ้าได้ไตร่ ตรองดู โยบผู้รับ ใช้ของ
เราหรือ ไม่ ว่า ในแผ่น ดิน โลกไม่มีใครเหมือนเขา เป็น คนดี
รอบคอบและเที่ยงธรรม เกรงกลัว พระเจ้า และหัน เสีย จาก
ความชัว่ ร้าย” 9 แล้ว ซาตานทูล ตอบพระเยโฮวาห์ว่า “โยบ
ยําเกรงพระเจ้า เปล่าๆหรือ 10 พระองค์มิได้ทรงกันร
้ ัว้ ต้นไม้
รอบตัวเขา และครัวเรือนของเขา และทุก สิง่ ที่ เขามีอยูเสี
่ ย
ทุกด้าน หรือ พระองค์ได้ทรง อํานวย พระพร งาน นํ้ามือ ของ
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เขา และ ฝูง สัตว์ ของ เขา ได้ทวีขึ้น ใน แผ่น ดิน 11 แต่ขอ ยื่น
พระหัตถ์เถิด และแตะต้องสิง่ ของทัง้ สินที
้ ่เขามีอยู่ และเขา
จะ แช่ง พระองค์ ต่อ พระ พักตร์พระองค์ ” 12 และ พระ เย โฮ
วาห์ ตรัส กับ ซาตานว่า “ดูเถิด บรรดาสิง่ ที่ เขามีอยูก็
่ อยูใน
่
อํานาจของเจ้า เพียงแต่อย่ายื่นมือแตะต้องตัวเขาเท่านั ้น”
ซาตานจึงออกไปจากพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์
ซาตานรับอนุญาตฆ่า บรรดาบุตรของโยบ และทําลาย
ฝูงสัตว์ของท่าน
13

อยูมาวั
่
น หนึ่ ง เมื่อบุตรชายหญิง ของท่านกําลัง รับ ประ
ทาน และ ดื่มน้าํ องุน
่ อยู่ ใน เรือน ของ พี่ ชาย หัวปี ของ เขา
14 มีผู้สื่อสารมาหาโยบเรียนว่า “วัว กําลัง ไถนาอยู่ และลา
กําลังกิน หญ้า ในที่ข้างๆ 15 และคนเสบามาโจมตี เอามัน ไป
และฆ่าคนใช้เสียด้วยคมดาบ และข้าพเจ้าผูเ้ ดียวได้หนี รอด
มาเรียนท่าน” 16 ขณะที่เขากําลัง พูดอยู่ ก็มีอีกคนหนึ่ ง มา
เรียนว่า “เพลิงของพระเจ้าตกลงมาจากฟ้าสวรรค์ไหม้แกะ
และคนใช้ และเผาผลาญเสีย หมด และข้าพเจ้า แต่ผู้เดียว
ได้หนี รอดมาเรียนท่าน” 17 ขณะที่เขากําลัง พูดอยู่ มีอีกคน
หนึ่ ง มาเรียนว่า “ชาวเคลเดีย จัด เป็น สามกองทําการปล้น
เอาอูฐไป และฆ่าคนใช้เสียด้วยคมดาบ และข้าพเจ้าผู้เดียว
ได้หนี รอดมาเรียนท่าน” 18 ขณะที่เขากําลัง พูดอยู่ มีอีกคน
หนึ่ ง มาเรียนว่า “บุตรชายหญิง ของท่านกําลัง รับ ประทาน
และดื่มน้าํ องุน
่ อยู่ ในเรือนของพี่ ชายหัวปี ของเขา 19 และ
ดูเถิด มีพายุใหญ่ข้ามถิน
่ ทุรกันดารมากระทบเรือนทัง้ สี่มุม
และเรือนนั ้น พัง ทับ คนหนุ่ม และเขาก็ตาย และข้าพเจ้า ผู้
เดียวได้หนี รอดมาเรียนท่าน” 20 แล้ว โยบก็ลุก ขึ้น ฉี ก เสื้อ
คลุม ของ ตน โกน ศีรษะ กราบ ลงถึงดิน นมัสการ 21 ท่าน
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ว่า “ข้าพเจ้า มาจากครรภ์ มารดาของข้าพเจ้า ตัว เปล่า และ
ข้าพเจ้า จะกลับ ไปตัว เปล่า พระเยโฮวาห์ทรงประทาน และ
พระเยโฮวาห์ทรงเอาไปเสีย สาธุการแด่ พระนามพระเยโฮ
วาห์” 22 ในเหตุการณ์ นี้ ทัง้ สิน
้ โยบมิได้ทําบาปหรือกล่าวโทษ
พระเจ้าอย่างโง่เขลา

2
ซาตานรับอนุญาตทรมานตัวโยบเอง
1

และ อยู่ มา วัน หนึ่ ง เมื่อบุตร ชาย ทัง้ หลาย ของ พระเจ้า
มารายงานตัว ต่อ พระพักตร์ พระเยโฮวาห์ ซาตานก็ มาใน
หมู่พวกเขาเพื่อรายงานตัวต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ด้วย
2 และ พระ เย โฮ วาห์ ตรัส ถาม ซาตาน ว่า “เจ้า มา จาก ไหน”
ซาตานทูล ตอบพระเยโฮวาห์ว่า “จากไปๆมาๆอยู่ บนแผ่น
ดิน โลก และ จาก เดิน ขึ้น เดิน ลง บน นั ้น” 3 และ พระ เย โฮ
วาห์ ตรัส กับ ซาตาน ว่า “เจ้าได้ไตร่ ตรอง ดู โยบ ผู้รับ ใช้ของ
เราหรือ ไม่ว่า บนแผ่น ดิน โลกไม่มีใครเหมือนเขา เป็น คนดี
รอบคอบและเที่ยงธรรม เกรงกลัว พระเจ้า และหัน เสีย จาก
ความชัว่ ร้าย เขายัง ยึดมัน
่ ในความซื่อสัตย์ของเขาอยู่ ถึง
แม้เจ้าชวนเราให้ต่อสู้กับ เขา เพื่อ ทําลายเขาโดยไม่มีเหตุ ”
4 แล้ว ซาตานทูล ตอบพระเยโฮวาห์ว่า “หนัง แทนหนั ง คน
ย่อมให้ทุกอย่างที่ เขามีอยูแทนชี
่
วต
ิ ของเขา 5 แต่บัดนี้ ขอ
พระองค์เหยียดพระหัตถ์ของพระองค์ และแตะต้องกระดูก
และเนื้ อของเขา และเขาจะแช่งพระองค์ต่อพระพักตร์ของ
พระองค์” 6 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับซาตานว่า “ดูเถิด เขา
อยูใ่ นมือของเจ้า จงไว้ชีวิตของเขาเท่านั ้น” 7 ซาตานจึงออก
ไปจากเบื้องพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ และได้ให้โยบเป็น
ฝีร้าย ตัง้ แต่ฝ่าเท้า ของท่านจนถึง กระหม่อมที่ศีรษะ 8 และ
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ท่าน ก็ เอา ชิน
้ หม้อ แตก ขูด ตัว ของ ท่าน และ นั ่ง อยู่ ใน กอง
ขี้เถ้า
ภรรยาโยบเยาะเย้ยท่าน
แล้ว ภรรยา ท่าน เรียน ว่า “ท่าน ยัง จะยึดมัน
่ ใน ความ
ซื่อสัตย์ของท่านอีกหรือ จงแช่งพระเจ้าและตายเสียเถอะ”
10 แต่ท่าน ตอบ นาง ว่า “เธอ พูดอย่าง หญิง โฉด จะ พึง พูด
อะไร กัน เรา จะ รับ สิงด
่ ี จาก พระหัตถ์ ของ พระเจ้า และ จะ
ไม่รบ
ั ของชัว่ บ้างหรือ” ในเหตุการณ์ นี้ ทัง้ สิน
้ โยบมิได้กระทํา
บาปด้วยริมฝีปากของตน
9

สหายสามคนของโยบ
เมื่อ สหาย ทัง้ สาม ของ โยบ ได้ยน
ิ ถึง ภัย พิบติ
ั นี้ ทัง้
สินที
้ ่ได้เกิดขึ้นกับท่าน ต่างก็ มาจากที่ ของตน คือ เอลี ฟัส
ชาวเทมาน บิลดัด คนชู อาห์ และโศฟาร์ชาวนาอาเมห์ เขา
ได้ นัด มาพร้อมกัน เพื่อ ร่วมทุกข์ กับท่านและเล้าโลมใจท่าน
12 เมื่อเขาเงยหน้าขึ้นแต่ ไกลเขาก็ จําท่านไม่ได้ ก็เปล่งเสียง
ร้องไห้ ต่าง ก็ ฉี ก เสื้อ คลุม ของ ตน และ ซัด ผงคลีดิน เหนื อ
ศีรษะของตนขึ้น ไปยัง ฟ้า สวรรค์ 13 และนั ่งกับท่า นบนดิน
เจ็ด วัน เจ็ด คืน ไม่มีสัก คน หนึ่ ง พูดกับท่าน สัก คํา ด้วย เขา
เห็นว่าความทุกข์ระทมของท่านนั ้นใหญ่ยิง่ นั ก
11

3

โยบกล่าวถึงความทุกข์และความหมดหวังของตน

1 ต่อมาโยบอ้าปากของท่านแช่งวันกําเนิ ดของท่าน 2 และ

โยบว่า 3 “ขอให้วัน ซึ่ง ข้า เกิด นั ้น พินาศทัง้ คืนที่พูด ว่า ‘ตัง้
ครรภ์เด็กชายคนหนึ่ งแล้ว’ นั ้นด้วย 4 ขอให้วันนั ้นเป็นความ
มืด ขอพระเจ้าจากเบื้องบนอย่าแสวงหาวันนั ้น หรืออย่าให้
แสงสว่างส่องในวัน นั ้น 5 ขอความมืด ทึบ และเงามัจจุราช
ยึด เอาวัน นั ้น ไว้ ขอให้เมฆคลุม มัน ไว้ ขอให้ความดํา ทะมึน
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แห่ง วัน นั ้น ทําให้ มัน หวาดกลัว 6 คืน นั ้น น่ ะ ขอให้ความมืด
ทึบ ฉวยมัน ไว้ อย่า ให้ มัน เข้า ส่วนท่ามกลางบรรดาวัน ของ
ปี อย่า ให้ นับ มัน เข้า เป็น ส่วน ของ เดือน ต่อ ไป เลย 7 ดูเถิด
ขอให้คืน นั ้น เป็น หมัน ขออย่า ให้ เสียงร้องอัน ชื่นบานได้ยน
ิ
8
ในคืน นั ้น ขอให้บรรดาผู้ที่สาปวัน ได้ สาปคืน นั ้น ด้วย คือ
ผู้ที่พร้ อมจะเปล่ง เสียงร้องครํา่ ครวญ 9 ขอให้ดาวเวลารุ ง่
สาง ขอ งมันมืด ขอ ให้มัน หวัง ความ สว่าง แต่ไม่พบ อย่า
ให้เห็น แสงอรุ ณ รุ ง่ เช้า 10 เพ ราะ ว่า มันมิได้ปิด ประตูแห่ง
ครรภ์ มารดา ของ ข้า หรือ ซ่อน ความ เศร้า โศก จาก ตา ของ
ข้า 11 ทําไมข้า ไม่ ตายเสีย แต่กําเนิ ด ทําไมข้า ไม่ ขาดใจเสีย
เมื่อ ข้า ออกมาจากครรภ์แล้ว ก็สิ้นไป 12 ทําไมหัว เข่า จึง รับ
ข้าไว้ หรือทําไมหัวนมมีให้ข้าดูด 13 ถ้า หาไม่แล้ว ข้าจะนอน
เงียบ สงบ อยู่ ข้า จะ หลับ แล้ว ข้า จะ ได้ หยุด พัก อยู่ 14 กับ
พวกกษั ตริย์ และพวกที่ ปรึกษาของแผ่น ดิน โลก ผู้ได้สร้าง
ที่ โดด เดี่ยว อ้างว้าง ไว้ สําหรับ ตัว เอง 15 หรือกับ เจ้า นาย
ผู้มีทองคํา ผู้บรรจุเงิน ไว้ เต็ม บ้าน 16 หรือ ทําไม ข้า ไม่ เป็น
อย่าง ลูก ที่แท้ง ซึ่ง ซ่อน ไว้ อย่าง ทารก ซึ่ง ไม่ เคย เห็น แสง
สว่าง 17 ที่นั ่น คน ชัว่ ร้าย หยุด ดิน
้ รน และ ที่ นั ่น ผู้ที่เหนื่ อย
อ่อนได้หยุด พัก 18 ที่นั ่น ผู้ถูกจองจํา ก็ สบายด้วยกัน เขาทัง้
หลายไม่ได้ยินเสียงของผู้กดขี่ 19 ผู้น้ อยและผู้ใหญ่ก็อยูที
่ ่นั่น
20
และทาสก็เป็นอิสระพ้นจากนายของเขา ไฉนหนอผู้ที่ทน
ทุกข์เวทนา อย่าง นี้ ยัง ได้ รับ แสง สว่าง และ ผู้ที่มีใจ ขมขื่น
ได้ รบ
ั ชีวต
ิ 21 ผู้คอยความตาย แต่มัน ไม่มา และขุด หามัน
มากกว่า หาทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ 22 ผู้ซึ่ง เปรมปรีดิ์ อย่างยิง่ และ
ยินดี เมื่อ เขาพบหลุม ฝัง ศพ 23 ไฉนจึง ประทานความสว่าง
แก่ผู้ที่ทางของเขาซ่อนอยู่ ผู้ซึ่ง พระเจ้า ทรงล้อมรัว้ ต้นไม้
กัน
้ ไว้ 24 เพราะการถอนหายใจของข้า มีมาก่อ นอาหารของ
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ข้า และ การ ครวญ คราง ของ ข้า ก็ เท ออก มา เหมือน นํ้า ทัง้
หลาย 25 เพราะสิง่ ที่ ข้า กลัว มากก็ มาเหนื อ ข้า และสิง่ ที่ ข้า
ครันคร
่
้ามก็ตกแก่ข้า 26 ข้าไม่สบายใจเลย ทัง้ ข้าก็ไม่สงบ ข้า
ไม่ได้หยุดพัก แต่ความทรมานก็มาหา”

4
เอลีฟัสตอบโยบ
แล้ว เอ ลี ฟัส ชาว เท มาน ตอบ ว่า 2 “ถ้า จะ ลอง พูด สัก
คํา ท่านจะทนไหวไหม ถึง กระนั ้น ใครจะอดพูด ได้ 3 ดูเถิด
ท่านได้ แนะนํา คนมามากมายแล้ว และท่านได้ เสริม มือ ที่
อ่อน เปลี้ย ให้มีกําลัง 4 ถ้อยคํา ของ ท่าน หนุน ใจ คน ที่ กําลัง
สะดุด และท่านได้ ทํา เข่า ที่ ออ
่ นเปลี้ย ให้มัน
่ คง 5 แต่บัดนี้ มา
ถึง ท่าน แล้ว และ ท่าน ก็ท้อใจ มัน แตะ ต้อง ท่าน เข้า และ
ท่าน ก็ลําบาก ใจ 6 ความ ยําเกรง ของ ท่าน ความ มัน
่ ใจ ของ
ท่าน ความหวัง ของท่าน และการประพฤติดีรอบคอบของ
ท่าน อยูที
่ ่ไหน เล่า 7 ข้า ขอร้อง ให้ ท่าน จํา ไว้หน่อย เถิด ว่า
ผู้ที่ไร้ความ ผิด เคย พินาศ หรือ หรือ คน เที่ยง ธรรม ถูก ตัด
ออกที่ไหน 8 ตามที่ข้า ได้เห็น บรรดาผู้ที่ไถความชัว่ ช้า และ
หว่าน ความ ชัว่ ร้าย ก็ได้เกี่ย วอ ย่าง นั ้น 9 เขา พินาศ ด้วย
ลม หายใจ ของ พระเจ้า และ เขา ต้อง สิน
้ ไป ด้วย ลม แห่ง
พระนาสิก ของพระองค์ 10 เสียงคํารามของสิงโต และเสียง
ของสิงโตดุร้าย และฟัน ของสิงโตหนุ่ม ก็ หก
ั เสีย แล้ว 11 สิง
โตแก่ พินาศเพราะขาดเหยื่อ และลูก ของสิงโตที่แข็ง แรงก็
กระจัดกระจายไป 12 มีคําหนึ่ งมาถึงข้าอย่างเงียบๆ หูของข้า
ได้ยน
ิ เสียงกระซิบ คํา นั ้น 13 ท่ามกลางความคิด จากนิ มิตก
ลาง คืน เมื่อ คน หลับ สนิ ท 14 ความ ครันคร
่
้าม มา เหนื อ ข้า
และ ตัว สัน
่ ซึ่ง กระทํา ให้ กระดูก ทัง้ สิน
่ สะเทือน
้ ของ ข้า สัน
15 มีวิญญาณ องค์หน่ง
ึ ผ่าน หน้า ของ ข้า ขน ที่ เนื้ อ ของ ข้า
1
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ลุก ชัน 16 องค์นั ้น นิ่ ง อยู่ แต่ข้า พิเคราะห์รู ปร่า ง ของ องค์
นั ้น ไม่ได้ มีสัณฐาน อย่าง หนึ่ ง ข้าง หน้าตา ของ ข้า เงียบ อยู่
แล้ว ข้า ได้ยน
ิ เสียงหนึ่ ง ว่า 17 ‘มนุษย์ที่อ่อนแอจะชอบธรรม
ยิง่ กว่า พระเจ้า ได้หรือ มนุษย์จะบริสุทธิ์ ยงิ่ กว่า ผู้ทรงสร้าง
เขาได้หรือ 18 ดูเถิด แม้ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์พระองค์ก็ไม่ทรง
วางพระทัย และทูต สวรรค์ ของพระองค์พระองค์ทรงกล่าว
โทษที่ เขาโง่ 19 ผู้ที่อาศัย ในเรือนดิน จะยิง่ กว่า นั ้น สัก เท่าใด
รากฐาน ของ เขา อยู่ ใน ผงคลีดิน ผู้ถูก ขยี้ เหมือน อย่าง ตัว
มอด 20 เขาถูก ทําลายระหว่างเวลาเช้า และเย็น เขาพินาศ
ไปเป็น นิ ตย์ โดยไม่มีผู้ใดสนใจ 21 สง่า ราศี ซ่ึง อยู่ ภายในเขา
จะหายไปมิใช่หรือ เขาจะตายด้วยปราศจากปัญญา’ ”

5
เอลีฟัสติเตียนโยบต่อไป
“ร้อง เรียก เดีย
๋ ว นี้ ซิ มีผู้ใด จะ ตอบ ท่าน ท่าน จะ หัน ไป
2
หาวิสุทธิชนผู้ใด แน่ ละ ความโกรธฆ่า คนโฉดและความ
ริษยาฆ่าคนเขลา 3 ข้าเคยเห็นคนโฉดหยัง่ ราก แต่ทันใดนั ้น
ข้า ก็แช่งที่ อาศัย ของเขา 4 บุตรของเขาห่างไกลจากความ
ปลอดภัย เขา ถูกบีบคันที
้ ่ประตู เมือง และ ไม่มีผู้ใด ช่วย เขา
5
ให้ พ้น ได้ ผล การ เกี่ยว ของ เขา คนหิวก็ กิน เสีย แม้ส่วน
ที่ เอา หนาม สะ ไว้ เขา ก็ เอา ออก ไป และ คน กระหาย ก็
หอบ ฮักๆ ติดตาม ความ มัง่ คัง่ ของ เขา 6 เพราะ ความ ทุกข์
ใจ มิได้มา จาก ผงคลี หรือ ความ ยาก ลําบาก งอก ออก มา
จากดิน 7 แต่มนุษย์เกิ ดมาเพื่อ แก่ความยากลําบาก อย่าง
ประกาย ไฟ ย่อม ปลิว ขึ้น บน 8 ข้า จะ แสวงหา พระเจ้า และ
ข้า จะ มอบ เรือ
่ ง ราว ของ ข้า กับ พระเจ้า 9 ผู้ทรง กระทํา การ
ใหญ่ เหลือ ที่ จะหยัง่ รู ได้
้ และการมหัศจรรย์ อย่างนั บ ไม่ถ้วน
1
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พระองค์ประทานฝนบนแผ่น ดิน โลก และทรงส่ง นํ้า มา
บน ไร่นา 11 พระองค์ทรง ตัง้ คน ตํ่า ไว้ บน ที่สูง และ บรรดา
คน ที่ไว้ ทุกข์ก็ทรง ยก ขึ้น ให้ปลอดภัย 12 พระองค์ทรง ขัด
ขวาง อุบาย ของ เจ้า เล่ห์ เพื่อมือ ของ เขา จะ ได้ทําไม่สําเร็จ
13 พระองค์ทรง จับ คน ที่มีปั ญญา ด้วย อุบาย ของ เขา เอง
และ คํา ปรึกษา ของ คน หลัก แหลม ก็สิ้น ลง โดย ด่วน 14 เขา
ประสบ ความ มืด ใน เวลา กลาง วัน และ คลํา ไป ใน เที่ยง วัน
เหมือน อย่าง กลาง คืน 15 แต่พระองค์ทรง ช่วย คน ขัดสน
จาก ดาบ จาก ปาก ของ เขา และ จาก มือ ของ คน มีกําลัง
16 คน จนจึงมีความ หวัง และ ความ ชัว
่ ช้า ก็ ปิดปาก ของ ตน
17 ดูเถิด มนุษย์คนใดที่ พระเจ้า ทรงติ เตียนก็เป็ นสุ ข เพราะ
ฉะนั ้น อย่า ดู หมิน
่ การ ตี สอน ของ องค์ผู้ทรง มหิทธิฤทธิ์
18 เพราะพระองค์ ทรงให้บาดเจ็บ แต่พระองค์ทรงพัน แผล
ให้ พระองค์โบย ตี แต่พระหัตถ์ ของ พระองค์ ทรง รักษา
19 พระองค์จะทรงช่วยท่านให้ พ้น จากความยากลําบากหก
ประการ เออ เจ็ด ประการ จะไม่มีเหตุร้ายมาแตะต้องท่าน
20 ในคราวกันดารอาหาร พระองค์จะทรงไถ่ ท่านออกจาก
ความตาย และในการสงคราม จากอานุภาพของดาบ 21 จะ
ทรงซ่อนท่านไว้จากการใส่รา้ ยของลิน
้ และจะไม่กลัวการทํา
ลายเมื่อมันมาถึง 22 ท่านจะเยาะการทําลายและการกันดาร
อาหาร และจะไม่กลัวสัตว์ป่าดิน 23 ท่านจะพันธมิตรกับหิน
แห่ง ทุ่ง นา และสัตว์ป่า ทุ่ง จะอยู่ อย่างสัน ติกับท่าน 24 ท่าน
จะทราบว่า เต็นท์ ของท่านปลอดภัย และท่านจะไปพัก ในที่
อาศัย ของท่าน และจะไม่ ทําความผิด บาป 25 ท่านจะทราบ
ด้วยว่าเชื้อสายของท่านจะมากมาย และลูกหลานของท่าน
จะเป็น อย่างหญ้า แห่ง แผ่น ดิน โลก 26 ท่านจะมาที่ หลุม ศพ
ของท่านเมื่อแก่หง่อม อย่างฟ่อนข้าวที่ นํามาสู่ ลานตามฤดู
27 ดูเถิด นี่ แหละ เป็ นข้อที่เราตรองออกมาเป็ นความจริง จง
ฟังและทราบ เพื่อประโยชน์ ของตนเถิด”
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โยบขอความเมตตา
แล้ว โยบ ตอบ ว่า 2 “โอ ข้า อยาก ให้ ชังด
่ ู ความ เศร้า
โศก ของ ข้า และ เอา ความ ลําบาก ยาก เย็น ของ ข้า ใส่ไว้ใน
ตราชู 3 บัดนี้ ก็จะ หนั ก กว่า ทราย ใน ทะเล เพราะ เหตุ นี้ คํา
พูด ของข้า ก็ จะถูก กลืน ไปหมด 4 เพราะธนู ขององค์ผู้ทรง
มหิทธิฤทธิก็
่
ว ข้า จิตใจของข้า ดื่ม พิษ ของมัน ความ
์ อยูในตั
น่า หวาดเสียวจากพระเจ้า ขยายแนวเข้า ใส่ข้า 5 ลาป่า ร้อง
เมื่อมันมี หญ้า หรือ วัว ผู้ รอ
้ งบนกองหญ้า ของมัน หรือ 6 จะ
รับ ประทานสิง่ ที่ จืด โดยไม่ใส่เกลือ ได้หรือ หรือ ไข่ ขาวมี รส
อะไรบ้าง 7 สิ่ง ที่จิตใจของข้า ไม่ ยอมแตะต้องนั ้น กลับ เป็น
อาหาร ระทม ทุกข์ ของ ข้า 8 โอ ข้า อยาก จะ ได้ สม ดัง ที่ ทูล
ขอ และขอพระเจ้าทรงประทานตามความปรารถนาของข้า
9 ว่าพระเจ้าพอพระทัยที่ จะขยีข้
้ าว่า พระองค์จะใช้พระหัตถ์
ของพระองค์อย่างเต็มที่ และตัดข้าออกเสีย 10 นี่ จะเป็นการ
ปลอบโยน ใจ ของ ข้า ข้า จะ เสริม กําลัง ใน ความ ทุกข์ ขอ
อย่า ให้พระองค์แสดงพระเมตตา เพราะข้า มิได้ปกปิด พระ
วจนะขององค์ผูบ
้ ริสุทธินั
ี ําลังอะไร ที่ข้าจะมีความ
์ ้น 11 ข้ามก
หวัง และ อะไร เป็น อวสาน ของ ข้า ที่ข้า จะ ต่อ ชีวต
ิ ของ ข้า
12 กําลัง ของข้า เป็ น กําลัง ของหิน หรือ เนื้ อ ของข้า เป็ น เนื้ อ
ทองสัมฤทธิหรื
์ อ 13 ข้า ไม่มีความช่วยเหลือ ในตัว ข้า หรือ ข้า
จน ปัญญา เสีย แล้ว หรือ 14 บุคคล ผู้ ใด สิน
้ ความ หวังก็ ควร
ได้ รับ ความกรุ ณาจากเพื่อน แต่เขาทอดทิง้ ความยําเกรง
องค์ผู้ทรง มหิทธิฤทธิ์ 15 พีน้
่ อง ของ ข้า ทรยศ อย่าง ลําธาร
16
อย่างลําธารที่ น้ํา ไหลล้น ซึ่ง ดํา ไปเหตุ ด้วยนํ้า แข็ง และ
ที่ หม
ิ ะซ่อนตัว อยู่ ในนั ้น 17 เมื่อมันร้อ นขึ้นมันก็ หายไป เมื่อ
ร้อนมันก็สูญไปจากที่ของมัน 18 หมู่คนเดินทางหันออกจาก
1
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ทางของเขา เขาขึ้น ไปยัง ที่ รา้ งเปล่า และพินาศ 19 หมู่คน
เดิน ทางของตําบลเทมามองดู คนเดิน ทางของเมืองเชบา
รอ คอย หมู่ คน เหล่า นั ้น 20 เพราะ เขา ทัง้ หลาย หวัง ใจ เขา
จึง ต้องผิด หวัง เขามาถึงที่ นั่น และต้องละอายใจ 21 เพราะ
บัดนี้ ท่านทัง้ หลายก็ไร้ความหมาย ท่านเห็น ความลําบาก
ยากเย็นของข้า และท่านก็กลัว 22 ข้าพูดว่า ‘ขอของกํานั ลข้า
หน่ อย’ หรือ ‘ขอสินบนจากทรัพย์สินของท่านให้ข้า ’ 23 หรือ
ว่า ‘ขอช่วยข้า ให้ พ้น จากมือ ของปฏิปักษ์ ’ หรือ ว่า ‘ขอไถ่ ข้า
จากมือของผู้มีอาํ นาจ’ หรือ 24 สอนข้าซี และข้าจะเงียบ ขอ
ทําให้ ข้า เข้าใจว่า ข้า ผิด ตรงไหน 25 คํา ซื่อตรงมี อาํ นาจมาก
จริงๆ แต่คําติ เตียนของท่านติ เตียนอะไร 26 ท่านคิดว่าท่าน
ติ เตียนถ้อยคํา ได้หรือ เมื่อ คํา ปราศรัย ของคนสิน
้ หวัง เป็น
27
แต่ลม เออ ท่านทัง้ หลายเอาเปรียบลูก กําพร้า พ่อ และ
ขุด บ่อดัก จับ เพื่อนของท่าน 28 ฉะนั ้น บัดนี้ ขอมองดู ข้า ด้วย
ความพอใจเถิด เพราะถ้า ข้า มุสา ก็จะปรากฏแจ้ง แก่ท่าน
29 ขอทีเถอะ ขอหันคิดใหม่ อย่าทําความชัว
่ ช้าเลย เออ กลับ
คิดใหม่เถอะ ข้ายังชอบธรรมอยู่ 30 มีความชัว่ ช้าสิง่ ใดบนลิน
้
ข้าหรือ ข้าไม่รู ถึ
้ งรสภัยพิบัติหรือ”

7

โยบอ้อนวอนต่อพระเจ้า
“มนุษย์ไม่มีเวลากําหนดบนแผ่น ดิน โลกหรือ และชีวต
ิ
ของเขาไม่ เหมือนชีวต
ิ ของลูกจ้างดอกหรือ 2 เหมือนอย่าง
ทาส ที่ ปรารถนา เงา และ เหมือน อย่าง ลูกจ้าง ผู้ มอง หา ค่า
จ้าง แห่ง งาน ของ ตน 3 เช่น เดียวกัน ข้า ต้อง ได้ รับ ส่วน
เปล่า ประโยชน์ เป็น เดือนๆ และ เขา แบ่ง คืน แห่ง ความ น่า
อิดโรย แก่ข้า 4 เมื่อ ข้า นอน ลง ข้าว่า ‘เมื่อไร หนอ ข้า จะ ลุก
ขึ้น และ กลาง คืน จะ ผ่าน พ้น ไป’ และ ข้า ก็พลิก ไป พลิก มา
1
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จนรุ ง่ เช้า 5 เนื้ อ ของข้า ห่ม หนอนและก้อนฝุ่น หนัง ของข้า
แข็ง ขึ้น แล้ว ก็น่า รังเกียจ 6 วัน คืน ของข้า เร็ว กว่า กระสวย
ของ ช่าง ทอ และ สิน
้ สุด ลง ด้วย ไร้ความ หวัง 7 โอ ขอ ทรง
จํา ไว้ว่า ชีวิต ของ ข้า พระองค์ เป็น แต่ลม หายใจ ตา ของ ข้า
พระองค์ จะไม่เห็น สิงด
่ ีอีกเลย 8 ตาของผู้ที่เห็ นข้า พระองค์
จะ ไม่ได้ดูข้า พระองค์อีก ต่อ ไป ฝ่าย พระเนตร ของ พระองค์
มองหาข้า พระองค์ ข้า พระองค์ก็ไปเสีย แล้ว 9 เมฆจางและ
หาย ไป ฉั นใด บุคคล ที่ ลง ไป ยัง แดน คน ตาย ก็มิได้ขึ้น มา
ฉั น นั ้น 10 เขา จะ ไม่กลับ ไป เรือน ของ เขา อีก หรือ ที่อยูของ
่
11
เขา ก็ จะ ไม่รู จั
้ ก เขา อีก เลย
เพราะ ฉะนั ้น ข้า พระองค์
จึง ไม่ ยับยัง้ ปาก ของ ข้า พระองค์ ข้า พระองค์ จะ พูด ด้วย
ความ แสน ระทม แห่ง จิตใจ ของ ข้า พระองค์ ข้า พระองค์
จะ บ่น ด้วย ความ ขมขื่น แห่ง จิตใจ ของ ข้า พระองค์ 12 ข้า
พระองค์ เป็น ทะเล หรือ เป็น ปลาวาฬ หรือ พระองค์จึง ทรง
วาง ยาม เฝ้า ข้า พระองค์ 13 เมื่อ ข้า พระองค์พูด ว่า ‘เตียง
ของข้า จะเล้าโลมข้า ที่นอนของข้า จะบรรเทาการร้องทุกข์
ของ ข้า’ 14 แล้ว พระองค์ก็ทําให้ข้า พระองค์กลัว ด้วย ความ
ฝัน และ ทําให้ ข้า พระองค์ หวาด เสียวด้วย นิ มิต 15 จิต ใจ
ข้า พระองค์ จึง เลือก ที่ จะ ถูกรัด คอ ตาย และ เลือก ความ
ตาย แทน ชีวต
ิ ของ ข้า พระองค์ 16 ข้า พระองค์เบื่อ ชีวต
ิ ข้า
พระองค์ จะ ไม่อยูตลอด
่
ไป ปล่อย ข้า พระองค์แต่ลําพัง เถิด
เพราะ วัน คืน ของ ข้า พระองค์ เป็น แต่ เพียง เปล่า ประโยชน์
17 มนุษย์เป็ น อะไร พระองค์จึง ทรง ถือว่า เขา สําคัญ นั ก
และ ที่พระองค์ใส่พระทัย เขา 18 ทรง เยีย
่ ม เขา ทุก เช้า ทรง
19
ลอง ดู เขา ทุก ขณะ
อีกนาน เท่าใด พระองค์ จึง จะ ไม่
ทรง ออก ไป จาก ข้า พระองค์ หรือ ปล่อย ข้า พระองค์แต่
ลําพัง จน ข้า พระองค์ จะ กลืน นํ้าลาย ของ ตน ได้ 20 โอ ข้า
แต่พระองค์ผู้ปกปักรักษา มนุษย์ ข้า พระองค์ ทําบาป แล้ว
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ข้า พระองค์ จะ ทํา อะไร แก่พระองค์เล่า ทําไม พระองค์ จึง
ทรงทําให้ ข้า พระองค์ เป็น เป้า หมายของพระองค์ ดัง นั ้น จึง
เป็น ภาระ หนั ก แก่ ข้า พระองค์เอง 21 ทําไม พระองค์ไม่ทรง
ประทาน อภัย แก่ การ ละเมิด ของ ข้า พระองค์ และ นํา เอา
ความชัว่ ช้า ของข้า พระองค์ ไปเสีย เพราะบัดนี้ ข้า พระองค์
จะนอนลงในผงคลีดิน พระองค์จะทรงเสาะหาข้า พระองค์
ในเวลาเช้า แต่ข้าพระองค์จะไม่อยูแล้
่ ว”

8
บิลดัดว่าโยบเป็นคนหน้าซื่อใจคด

1 แล้วบิลดัดคนชูอาห์ตอบว่า 2 “ท่านจะพูดอย่างนี้ อยูนาน
่

เท่าใด และ คํา ปาก ของ ท่าน จะ เป็น พายุ นาน สัก เท่าใด
3 พระเจ้า ทรง ผันแปร ความ ยุติธรรม หรือ หรือ องค์ผู้ทรง
มหิทธิฤทธิผั
์ นแปรความเที่ยงธรรมหรือ 4 ถ้า บุตรของท่าน
ได้ กระทํา บาป ต่อ พระองค์ และ พระองค์ ทรง ทอด ทิง้ เขา
ทัง้ หลาย เพราะ เหตุ การ ละเมิด ของ เขา 5 ถ้า ท่าน จะ หมัน
่
6
แสวงหาพระเจ้า และวิงวอนต่อ องค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ ถ้า
ท่า นบ ริสุทธิ์ และ เที่ยง ธรรม แน่ ละ บัดนี้ พระองค์ก็จะ ทรง
ตื่น ขึ้น เพื่อ ท่าน และ ทรง ให้ที่อาศัย แห่ง ความ ชอบ ธรรม
ของท่านเจริญ เป็น แน่ 7 ถึง แม้การเริม
่ ต้น ของท่านจะเล็ก
น้ อย แต่ต่อไปปลายๆจะใหญ่โตมากยิง่ 8 ข้าขอร้อง ให้ท่าน
ถามคนโบราณดู และคิด ดูว่า บรรพบุรุษ ค้น พบสิง่ ใดบ้าง
9 (เพราะส่วนเราเหมือนอย่างเกิด วานนี้ จะรู ้ อะไรก็ หาไม่
เพราะ วัน คืน ของ เรา บน แผ่น ดิน โลก เปรียบ เหมือน เงา)
10 เขาจะไม่ สอนท่านและบอกท่าน และกล่าวคําจากใจของ
เขาหรือ 11 ต้น กกจะงอกขึ้น ในที่ที่ไม่มีตมได้หรือ ต้นอ้อ จะ
งอกงามในที่ที่ไม่มีนํ้า ได้หรือ 12 ขณะที่มีดอกยัง ไม่ได้ตัด ลง
มันก็เหี่ยวแห้ง ไปก่อนต้นไม้อื่นๆ 13 ทางของบรรดาผู้ที่ลืม
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พระเจ้า ก็ เป็น อย่างนั ้น แหละ ความหวัง ของคนหน้า ซื่อ ใจ
คดจะพินาศไป 14 ความหวัง ใจของเขาหัก สะบัน
้ และความ
ไว้ วางใจ ของ เขา จะ เหมือน ใย แมงมุม 15 เขา พิง เรือน ของ
เขา แต่มัน ทาน ไม่ไหว เขา ยึดมัน ไว้ แต่มันก็ หา ทน อยูไม่
่
16 เขา เขียว สด อยู่ ต่อ หน้า ดวง อาทิตย์ และ แขนง ของ เขา
ก็แผ่ออกเหนื อสวนของเขา 17 รากของเขาเลื้อยไปเกาะกอง
หิน และหยัง่ ลงไปในซอกก้อนหิน 18 ถ้าพระองค์ทําลายเขา
ไปจากที่ ของเขาแล้วที่ นั้น จะปฏิเสธเขาว่า ‘ข้า ไม่ เคยเห็น
เจ้า’ 19 ดูเถิด นี่ เป็นความชื่นบานแห่งทางของเขา และผู้อ่น
ื
จะงอกออกมาจากดิน 20 ดูเถิด พระเจ้าจะไม่ทรงทอดทิง้ คน
ดีรอบคอบ หรือ คํ้าจุน ผู้ กระทํา ความชัว่ ร้าย 21 พระองค์ยัง
จะทรงให้ปากของท่านหัว เราะร่วน และทําให้รม
ิ ฝีปากของ
ท่านโห่รอ
้ งเสมอ 22 คนเหล่านั ้นที่เกลียดชังท่านจะห่มความ
อับอาย และที่อาศัยของคนชัว่ จะไม่มีต่อไปอีกเลย”

9

โยบยอมรับว่าท่านเป็นคนบาป
แล้ว โยบ ตอบ ว่า 2 “จริงทีเดียว ข้า ทราบ ว่า เป็น อย่าง
นั ้น แต่คน เรา จะ ชอบ ธรรม จําเพาะ พระ พักตร์ พระเจ้า
ได้อย่างไร 3 ถ้า คน หนึ่ ง คน ใด ปรารถนา จะ โต้แย้งกับ
พระองค์ ในพันครัง้ ผู้ นั ้นก็ ตอบ พระองค์ไม่ ได้สัก ครัง้
เดียว 4 พระองค์ฉลาด อยู่ ใน พระทัย และ พระ กําลังก็แข็ง
แรง ผู้ใด เคย ได้แข็ง ข้อ ต่อ พระองค์ และ เจริญ ขึ้น ได้เล่า
5 พระองค์ผู้ทรง เคลื่อน ภูเขา และ ภูเขา ทัง
้ หลาย ก็ไม่รู ้
เมื่อ พระองค์ ทรง ควํา่ มัน เสีย ด้วย พระพิโรธ ของ พระองค์
6 ผู้ทรง สัน
่ แผ่น ดิน โลก ให้ ออก จาก ที่ ของ มัน และ เสา ขอ
งมันก็สัน
่ สะเทือน 7 ผู้ทรงบัญชาดวงอาทิตย์ และมัน ไม่ขึ้น
ผู้ทรงผนึ ก เก็บ บรรดาดวงดาวไว้ 8 ผู้ทรงขึง ฟ้า สวรรค์ ออก
1
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แต่พระองค์เดียว และทรงยํ่า คลื่น ของทะเล 9 ผู้ทรงสร้าง
หมู่ ดาว จระเข้ และ หมู่ ดาว ไถ หมู่ดาว ลูกไก่ และ หมู่ ดาว
ทิศ ใต้ 10 ผู้ทรง กระ ทํา ม หกิจ เหลือ ที่จะเข้า ใจ ได้ และ การ
มหัศจรรย์ อย่าง นั บ ไม่ถ้วน 11 ดูเถิด พระองค์ทรง ผ่าน ข้า
ไป และ ข้า หา เห็น พระองค์ไม่ พระองค์ทรง เลย ไป และ
ข้า หา สังเกต เห็น ไม่ 12 ดูเถิด พระองค์ทรง ฉวย ไป ใคร
จะ ห้าม พระองค์ได้ ใคร จะ ทูล พระองค์ว่า ‘พระองค์ทรง
กระทํา อะไร นั ่น’ 13 ถ้า พระเจ้า จะ ไม่ ทรง หัน พระพิโรธ ของ
พระองค์กลับ ต่อ พระองค์ เหล่า สมุน ของ ความ อหังการ
ต้องกราบอยู่ 14 แล้ว ข้า จะตอบพระองค์ได้อย่างไร จะเลือก
ถ้อยคํา อะไรมาโต้ตอบพระองค์ 15 แม้ว่า ข้า ชอบธรรม ข้า ก็
ตอบพระองค์ไม่ ได้ ข้า จะต้องขอพระกรุ ณาต่อ ผู้ พิพากษา
ของข้า 16 ถ้า ข้า ร้องทูล ต่อ พระองค์ และพระองค์ ทรงตอบ
ข้า ข้า จะ ไม่ เชื่อ ว่า พระองค์ ทรง ฟัง เสียง ของ ข้า 17 เพราะ
พระองค์ ทรง ขยี้ ข้า ด้วย พายุ และ ทวี บาดแผล ของ ข้า โดย
ไม่มีเหตุ 18 พระองค์จะไม่ ทรงให้ ข้า หายใจได้ แต่เติม ความ
ขมขื่น ให้ข้า เต็ม 19 ถ้า ข้า กล่าวถึง กําลัง ดูเถิด พระองค์ทรง
มีฤทธิ์ ถ้า เป็น เรือ
่ ง การ พิพากษา ใคร จะ นั ด เวลา ให้ ข้า
20
สู้คดีได้ ถ้า ข้า อ้าง ว่า ตัว ชอบ ธรรม ปาก ของ ข้า จะ กล่าว
โทษ ข้า ถ้า ข้า อ้าง ว่า ตัวดีรอบคอบ พระองค์จะ พิ สูจน์ ว่า
ข้า บกพร่อง 21 ถึง แม้ข้า ดีรอบคอบ ข้า ก็ไม่เข้า ใจตัว ข้า เอง
ข้า จะเกลียดชีวต
ิ ของข้า 22 ก็เหมือนกัน หมด เพราะฉะนั ้น
ข้า จึง ว่า ‘พระองค์ทรงทําลายทัง้ คนดี รอบคอบและคนชัว่ ’
23 เมื่อ ภัย พิบัตินํา ความ ตาย มา โดย ฉั บ พลัน พระองค์ทรง
เยาะเย้ย ความลําบากยากเย็น ของผู้ไร้ผิด 24 แผ่นดิน โลก
นี้ ทรงมอบไว้ ในมือ ของคนชัว่ พระองค์ทรงปิด หน้า บรรดา
ผู้วินิจฉั ยโลก ถ้าไม่ใช่พระองค์ แล้วใครเล่า 25 ‘วันทัง้ หลาย
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ของข้าพระองค์เร็วกว่านั กวิง่ มันพ้นไป มันไม่เห็นสิงด
่ ีอะไร
26 มัน ผ่านไปอย่างกับ เรือ เร็ว ดัง นกอินทรีโฉบลงบนเหยื่อ
27 ถ้า ข้า พระองค์ว่า “ข้า จะลืม คําร้องทุกข์ ของข้า ข้า จะทิง
้
28
หน้า เศร้า ของข้า เสีย และเบิก บาน” ข้า พระองค์เกิ ดกลัว
บรรดาความทุกข์ ของข้า พระองค์ เพราะข้า พระองค์ ทราบ
ว่าพระองค์จะไม่ถือว่าข้าพระองค์ไร้ผิด 29 ถ้าข้าพระองค์ชัว่
ช้า ข้าพระองค์ตรากตรําเปล่าๆทําไม 30 ถ้าข้าพระองค์ชาํ ระ
ตัว ของ ข้า พระองค์ ด้วย นํ้า จาก หิมะ และ ล้าง มือ ของ ข้า
พระองค์ด้วยนํ้าด่าง 31 พระองค์ยังจะทรงจุ่มข้าพระองค์ลง
ไปในบ่อ แม้เสื้อผ้า ของข้า พระองค์ จะรังเกียจข้า พระองค์’
32 พระองค์มิใช่มนุษย์อย่าง ข้า ที่ข้า จะ ตอบ พระองค์ ซึ่ง
เราจะมาสู้คดีด้วยกัน 33 ไม่มีคนกลางระหว่างเรา ผู้ซึ่ง จะ
วางมือ บนเราทัง้ สองได้ 34 ขอให้พระองค์ทรงนํา ไม้ เรียวไป
จาก ข้า เสียที และ ขอ อย่า ให้ ความ ครันคร
่
้าม จาก พระองค์
35
กระทํา ให้ ข้า กลัว มาก แล้ว ข้า จะพูด และไม่กลัว พระองค์
แต่ใจจริงของข้าไม่เป็นอย่างนั ้น”

10

โยบสิน
้ หวังเพราะเหตุสภาพของตน
1 “จิต ใจ ข้า เบื่อ ชีวต
ิ ของ ข้า ข้า จะ ร้อง ทุกข์ อย่าง
ไม่ยับยัง้ ข้า จะ พูด ด้วย จิตใจ ขมขื่น ของ ข้า 2 ข้า จะ ทูล
พระเจ้า ว่า ‘ขอ อย่า ทรง กล่าว โทษ ข้า พระองค์ ขอ ให้ข้า
พระองค์ ทราบ ว่า ไฉน พระองค์ ทรง โต้แย้งกับ ข้า พระองค์
3 พระองค์ทรง เห็น ชอบ แล้ว หรือ ที่ จะ บีบ บังคับ ที่จะ หมิน
่
พระ หัตถกิจ ของ พระองค์ และ ทรง โปรด แผนการ ของ คน
ชัว่ 4 พระองค์ทรงมีพระเนตรอย่างตาคนหรือ พระองค์ทรง
เห็น อย่าง มนุษย์เห็น หรือ 5 วัน ของ พระองค์ เหมือน วัน
ของ มนุษย์หรือ ปีของ พระองค์ เหมือน วัน คืน ของ คน เรา
หรือ 6 ที่พระองค์ทรงคอยจับ ความชัว่ ช้า ข้า พระองค์ และ
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ค้นหา บาป ของ ข้า พระองค์ 7 แม้พระองค์ทรง ทราบ ว่า
ข้า พระองค์มิได้เป็น คน ชัว่ และ ไม่มีใคร ช่วย ให้ พ้น ออก
จาก พระหัตถ์ ของ พระองค์ได้ 8 พระหัตถ์ ของ พระองค์ ปั้ น
และ ทรง สร้าง ข้า พระองค์ ถึง กระนั ้น พระองค์ ทรง หัน
มา ทําลาย ข้า พระองค์ 9 ขอ ทรง ระลึก ว่า พระองค์ ทรง
สร้าง ข้า พระองค์ดุจดังดิน เหนี ยว พระองค์จะ ทรง นํา ข้า
พระองค์ให้กลับ เป็น ผงคลีดินอีก หรือ 10 พระองค์มิได้ทรง
เท ข้า พระองค์ ออก อย่าง นํ้านม และ ทํา ข้า พระองค์ให้แข็ง
เหมือนเนยแข็ง หรือ 11 พระองค์ทรงห่ม ข้า พระองค์ไว้ด้วย
หนั ง และ เนื้ อ และ ทรง สาน ข้า พระองค์ ด้วย กระดูก และ
เส้น เอ็น 12 พระองค์ทรง ประสาท ชีวต
ิ และ ความ เมตตา
แก่ ข้า พระองค์ และความดูแลรักษาของพระองค์ได้สงวน
จิต วิญญาณ ข้า พระองค์ไว้ 13 แต่สิ่ง ต่อ ไป นี้ พระองค์ทรง
ซ่อน ไว้ ใน พระทัย ของ พระองค์ ข้า พระองค์ ทราบ ว่า นี่
เป็น พระ ประสงค์ ของ พระองค์ 14 ถ้า ข้า พระองค์ทําบาป
พระองค์ทรง หมาย ข้า พระองค์ไว้ และ ไม่ ทรง ปล่อย ตัว ข้า
พระองค์ให้พ้น โทษ ความ ชัว่ ช้า ของ ข้า พระองค์ 15 ถ้า ข้า
พระองค์ชัว่ ร้าย วิบัติแก่ข้า พระองค์ ถ้า ข้า พระองค์ชอบ
ธรรม ข้า พระองค์ ยัง ผงก ศีรษะ ของ ข้า พระองค์ ขึ้น ไม่ได้
ข้า พระ องค์ เต็มด้วย ความ อดสู ฉะนั ้น ขอม อง ดูความ
ทุกข์ใจ ของ ข้า พระองค์ 16 ภัย พิบัติต่างๆ เพิม
่ มาก ขึ้น
พระองค์จะ ทรง ล่า ข้า พระองค์ อย่าง สิงโต ดุร้าย และ ทรง
ทําการมหัศจรรย์สู้ข้าพระองค์อีก 17 พระองค์ทรงฟื้ นพยาน
ของ พระองค์ ปรักปรํา ข้า พระองค์ใหม่ และ ทรง เพิม
่ ความ
ร้อน พระทัย ของ พระองค์ ใน ข้า พระองค์ พระองค์ทรง นํา
พล โยธา หลาย กอง มา สู้ ข้า พระองค์ 18 ไฉน พระองค์ ทรง
นํา ข้า พระองค์ ออกมาจากครรภ์ โอ ข้า พระองค์ อยากตาย
ก่อน ตา ใดๆ ได้เห็ นข้า พระองค์ 19 เหมือน อย่าง กับ ว่า ข้า
พระองค์มิได้เกิดมา ข้า พระองค์ คง ถูก นํา จาก ครรภ์ ไป ถึง
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หลุม ฝัง ศพ แล้ว 20 วัน คืน ชีวต
ิ ของ ข้า พระองค์ไม่น้ อยห
รือ ขอหยุด เถิด ขอให้ข้า พระองค์อยูลํ
่ าพัง เพื่อ ข้า พระองค์
21
จะ ชื่น ใจ สัก หน่ อย
ก่อน ที่ข้า พระองค์ จะ ไป ยัง ที่ที่ข้า
พระองค์ไม่กลับ ถึง แผ่น ดิน แห่ง ความมืด และเงามัจจุราช
22 แผ่นดินแห่งความมืดทึบดังตัวความมืดทีเดียว เป็ นแผ่น
ดิน แห่ง เงามัจจุราช ไม่มีระเบียบ ที่ความสว่างเป็น เหมือน
ความมืด’ ”

11

โศฟาร์วา่ โยบพูดมุสาและเป็นคนหน้าซื่อใจคด
1 แล้วโศฟาร์ ชาวนา อา เมห์ ตอบ ว่า 2 “ควร ที่ จะ ฟัง มวล
ถ้อยคํา โดยไม่มีใครตอบหรือ และคนที่พูดมากควรจะนั บ
ว่า ชอบ ธรรม หรือ 3 ควร ที่ คํา พูดมุ สา ของ ท่าน ทําให้ คน
นิ่ ง และ เมื่อ ท่าน เยาะ เย้ย ไม่ควร มีผู้ใด ทําให้ ท่าน อาย
หรือ 4 เพราะ ท่าน ว่า ‘หลัก คํา สอน ของ ข้า บริสุทธิ์ และ
ข้า ก็ สะอาด ใน สาย พระเนตร พระเจ้า’ 5 แต่ โอ ใคร่จะ ให้
พระเจ้า ตรัส และ ทรง เปิด ริม พระโอษฐ์ ของ พระ องค์ ตรัส
กับท่าน 6 ใคร่จะ ให้พระองค์ทรง สํา แดง เคล็ดลับ ของ สติ
ปัญญาให้ท่าน เพราะความเข้าใจของพระองค์อเนกอนั นต์
จง ทราบ เถิด ว่า พระเจ้า ทรง เรียก ร้อง จาก ท่าน น้ อย กว่า
ความ ชัว่ ช้า ของ ท่าน พึง ได้รับ 7 ท่าน จะ หยัง่ รู ้ สภาพ ของ
พระเจ้า ได้หรือ ท่านหยัง่ รู องค์
้
ผู้ทรงมหิทธิฤทธิได้
์ หมดหรือ
8 นั ่น สู ง เท่า ฟ้า สวรรค์ ท่าน จะ ทํา อะไร ได้ ลึก กว่า นรก
ท่าน จะ ทราบ อะไร ได้ 9 วัด ดูก็ยาว กว่า โลก และ กว้าง กว่า
ทะเล 10 ถ้า พระองค์ ทรงตัด ออก และทรงคุม ขัง และทรง
เรียก มา ชุมนุมกัน ใคร จะ ขัด ขวาง พระองค์ได้ 11 เพราะ
พระองค์ ทรงทราบคนไร้ค่า เมื่อ พระองค์ ทรงเห็น ความชัว่
ร้าย พระองค์จะไม่ ทรงพิจารณาหรือ 12 แต่คนไร้ค่า อยาก
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ฉลาด ถึง แม้ว่า มนุษย์เกิ ดมา เหมือน ลูก ลา ป่า 13 ถ้า ท่าน
เตรียมใจของท่านไว้ และท่านเหยียดมือของท่านออกไปหา
พระองค์ 14 ถ้า ความชัว่ ช้า อยู่ ในมือ ของท่าน ทิง้ เสีย ให้ไกล
และอย่า ให้ ความชัว่ ร้ายอาศัย อยู่ ในเต็นท์ ของท่าน 15 แล้ว
แน่ ละ ท่านจะเงยหน้าขึ้นโดยปราศจากตําหนิ ท่านจะมัน
่ คง
16
และ ไม่ ต้อง กลัว
เพราะ ท่าน จะ ลืม ความ ทุกข์ ยาก ของ
ท่าน ท่านจะจดจํา ได้ เหมือนนํ้า ที่ได้ไหลผ่านพ้น ไป 17 แล้ว
ชีวต
ิ ของท่านจะสุกใสยิง่ กว่าเวลาเที่ยงวัน ท่านจะส่องแสง
เหมือนเวลาเช้า 18 และท่านจะรู ส
้ ึกมัน
่ คง เพราะมีความหวัง
เออ ท่านจะตรวจตราดู และนอนพักอย่างปลอดภัย 19 ท่าน
จะนอนลง และไม่มีใครทําให้ท่านกลัว เออ คนเป็นอัน มาก
จะมาวอนขอความช่วยเหลือ จากท่าน 20 แต่ตาของคนชัว่
ร้ายจะมืดมัว เขาจะหลีก เลี่ยงหลบหนี ไม่ ได้ และความหวัง
ของเขาจะเหมือนความตายนั ่นเอง”

12

โยบตอบและว่ากล่าวความถ่อยทรามของเพื่อนๆ
1 แล้ว โยบ ตอบ ว่า 2 “ไม่ต้อง สงสัย เลย ที่ ท่าน ทัง
้ หลาย
เป็น เสียง ของ ประชาชน และ สติ ปัญญา จะ ตาย ไป พร้อม
กับท่าน 3 แต่ข้า ก็มีความ เข้าใจ อย่า งกับท่าน ข้า ไม่ ด้อย
กว่า ท่าน เออ เรือ
่ งอย่างนี้ ใครจะไม่ทราบ 4 ข้า เป็น เหมือน
ผู้ที่ให้เพื่อนบ้านหัวเราะเยาะ ผู้ร้องทูลพระเจ้าและพระองค์
ทรง ตอบ คนดีรอบคอบ อัน ชอบ ธร รม เป็นที่ให้เขา หัวเราะ
เยาะ 5 ในความคิด ของผู้ที่ อยูอย่
่ างสบาย ผู้มีเท้า พร้อมที่
จะ พลาด เหมือน ตะเกียง ที่ถูก สบ ประมาท 6 เต็นท์ของโจร
ก็มัง่ คัง่ และบุคคลที่ ยว
ั ่ เย้า พระเจ้า ก็มัน
่ คง พระเจ้า ทรงนํา
ของมากมายมาสู่ มือ ของเขา 7 แต่ขอถามสัตว์เดียรัจฉาน
และมันจะสอนท่าน ถามนกในอากาศดู และมันจะบอกท่าน
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8 หรือพูดกับแผ่นดินโลก และมันจะสอนท่าน และปลาทะเล

จะประกาศแก่ท่าน 9 ในบรรดาสิง่ เหล่า นี้ มีสิ่ง ใดที่ไม่ทราบ
ว่า พระหัตถ์ ของ พระ เย โฮ วาห์ ทรง กระทํา ให้ เป็น ไป อย่าง
นั ้น 10 จิต ใจ ของ สิง่ ที่มีชีวิต ทุก อย่าง อยู่ ใน พระหัตถ์ ของ
พระองค์ ทัง้ ลมหายใจของมนุษย์ทัง้ ปวง 11 หูทดลองถ้อยคํา
มิใช่หรือ และเพดานปากชิมรสอาหารมิใช่หรือ 12 สติปัญญา
อยู่ กับ คนมีอายุมาก และอายุ ยน
ื ยาวทําให้เกิด ความเข้าใจ
13 สติปั ญญาและฤทธานุภาพอยู่กับพระเจ้า พระองค์ทรงมี
คํา แนะนํา และความเข้าใจ 14 ดูเถิด พระองค์ทรงพัง ทลาย
ลง และ ไม่มีผู้ใด สร้าง ใหม่ได้ พระองค์ทรง กักขัง มนุษย์ คน
หนึ่ ง ไว้ และ ไม่มีผู้ใด เปิด ได้ 15 ดูเถิด พระองค์ทรง ยึด นํ้า
ไว้ และ มันก็แห้งไป ดัง นั ้น พระ องค์ ทรง ส่งมัน ออก ไป และ
มันก็ ท่วมแผ่น ดิน 16 พระกําลัง และพระสติ ปัญญาอยู่ กับ
พระองค์ ผู้ถูกลวงทัง้ ผูล
้ วงเป็นของพระองค์ 17 พระองค์ทรง
นํา ที่ ปรึกษา ตัว ล่อนจ้อน ไป และ พระองค์ ทรง กระทํา ผู้
พิพากษา ให้ เป็น คน โง่ 18 พระองค์ทรง แก้ พันธนาการ ขอ
งกษั ตริย์ และ ทรง ผูกมัด เอว ขอ งกษั ตริย์เหล่า นั ้น ด้วย ผ้า
คาด เอว 19 พระองค์ทรง นํา เจ้า ชาย ตัว ล่อนจ้อน ไป และ
ทรงควํา่ ผู้มีกําลัง เสีย 20 พระองค์ทรงเอาคํา พูด ไปเสีย จาก
ผู้ที่เขาวางใจ และทรงนําการพินิจพิจารณาไปเสียจากพวก
ผู้มีอายุ 21 พระองค์ทรง เท ความ เหยียด หยาม บน เจ้า นาย
และ ทรง กระทํา ให้ผู้ที่แข็ง แรง อ่อน กําลัง 22 พระองค์ทรง
เปิด สิง่ ที่ ลึก ออกมาจากความมืด และทรงนํา เงามัจจุราช
มาสู่ความสว่าง 23 พระองค์ทรงกระทําประชาชาติให้ใหญ่โต
และ ทรง ทําลาย เสีย พระองค์ทรง ขยาย บรรดา ประชาชาติ
และ ทรง นํา เขา ทัง้ หลาย ให้ แคบ ลง อีก 24 พระองค์ทรง นํา
ความเข้าใจไปเสีย จากหัวหน้า ชาวโลก และทรงกระทํา ให้
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เขาพเนจรไปในถิน
่ ทุรกันดารซึ่งไม่มีหนทาง 25 เขาทัง้ หลาย
คลําอยู่ในความมืด ปราศจากความสว่าง และพระองค์ ทรง
ทําให้เขาโซเซอย่างคนเมา”

13

โยบปกป้องความซื่อสัตย์ของตนเอง

1 “ดูเถิด ตาของข้าได้เห็นสิง
ิ
่ ทัง้ หมดนี้ แล้ว หูของข้าได้ยน

และเข้าใจเรือ
่ งนี้ แล้ว 2 อะไรที่ ท่านทัง้ หลายรู ้ ข้าก็รู ด้
้ วย ข้า
ไม่ ด้อยกว่า ท่าน 3 แต่ข้า ใคร่จะทูล ต่อ องค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์
และ ปรารถนา จะ สู้คดีของ ข้า กับ พระเจ้า 4 ส่วน ท่าน ท่าน
ฉาบ เสีย ด้วย การ มุสา ท่าน ทัง้ ปวง เป็น แพทย์ที่ใช้ ไม่ ได้
5 โอ ท่านน่า จะนิ่ ง เสีย และความนิ่ ง นั ้น จะเป็ น สติ ปัญญา
ของ ท่าน 6 บัดนี้ ขอ ฟัง การ หาเหตุ ผล ของ ข้า และ ขอ ฟัง
คํา วิงวอน แห่ง ริม ฝีปาก ของ ข้า 7 ท่าน ทัง้ หลาย จะ พูด ชัว่
ร้ายเพื่อ พระเจ้า หรือ และพูด ลวงเพื่อ พระองค์หรือ 8 ท่าน
ทัง้ หลายจะแสดงความลําเอียงเข้า ข้างพระองค์หรือ ท่าน
จะ ว่า ความ ฝ่าย พระเจ้า หรือ 9 เมื่อ พระองค์ ทรง ค้น ท่าน
พบ จะดีแก่ท่านไหม หรือ ท่านจะเยาะเย้ย พระองค์ได้อย่าง
ผู้หน่งึ ผูใ้ ดเยาะเย้ยมนุษย์หรือ 10 พระองค์จะทรงตําหนิ ท่าน
ทัง้ หลายแน่ ถ้าท่านแสดงความลําเอียงอย่างลับๆ 11 ความ
โอ่อา่ ตระการ ของ พระองค์ จะ ไม่ กระทํา ให้ ท่าน คร้าม กลัว
และ ความ ครันคร
่
้าม ต่อ พระองค์ จะ ไม่ ตก เหนื อ ท่าน หรือ
12 ความ ระลึก ถึง ทัง
้ หลาย ของ ท่าน เป็น เหมือน อย่าง ขี้เถ้า
ร่างกายของท่านเป็นแต่กายดิน 13 ขอนงิ่ เถอะ และข้าจะพูด
และอะไรจะเกิดแก่ข้า ก็ขอให้เกิดเถิด 14 ทําไมน่ ะหรือ ข้าจะ
งับเนื้ อของข้าไว้ และเสี่ยงชีวต
ิ ของข้า 15 ถึงแม้พระองค์ทรง
ประหาร ข้า เสีย ข้า ก็ จะ ยัง วางใจ ใน พระองค์ แต่ข้า จะ
ยัง ยืนยัน ทาง ทัง้ หลาย ของ ข้า จําเพาะ พระ พักตร์พระองค์
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16 พระองค์จะทรงเป็ น ความรอดของข้า ด้วย

เพราะคนหน้า
ซื่อใจคดจะไม่ได้เข้ามาต่อเบื้องพระพักตร์พระองค์ 17 ขอฟัง
ถ้อยคํา ของข้า อย่างระมัดระวัง และให้ คํา กล่าวของข้า อยู่
ในหู ของท่าน 18 ดูเถิด ข้า เตรียมคดี ของข้า แล้ว ข้า ทราบ
ว่า จะปรากฏว่า ข้า บริสุทธิ์ 19 ใครนะจะสู้คดีกับ ข้า เพราะ
บัดนี้ ถ้า ข้า นิ่ ง เสีย ข้า ก็ จะ ตาย 20 ‘ขอ ทรง ประสาท สอง
สิง่ แก่ ข้า พระองค์ และ ข้า พระองค์ จะ ไม่ ซ่อน ตัว จาก พระ
พักตร์พระองค์ 21 ขอทรงหดพระหัตถ์ให้ไกลจากข้าพระองค์
และ ขอ อย่า ให้ ความ ครันคร
่
้าม พระองค์ทําให้ข้า พระองค์
คร้าม กลัว 22 ขอ พระองค์ ทรง เรียก เถิด แล้ว ข้า พระองค์
จะทูล ตอบ หรือ ขอให้ ข้า พระองค์ทูล และขอพระองค์ ทรง
ตอบแก่ข้าพระองค์ 23 บรรดาความชัว่ ช้าและความบาปผิด
ของข้าพระองค์มีเท่าใด ขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์ทราบถึง
การละเมิด และบาปของข้า พระองค์ 24 ทําไมพระองค์ ทรง
เมิน พระพักตร์เสีย และทรงนั บ ว่า ข้า พระองค์ เป็น ศัตรู ของ
พระองค์ 25 พระองค์จะทรงให้ใบไม้ที่ถูกลมพัด หัก เสีย หรือ
และ จะ ทรง ไล่ติด ตาม ฟาง แห้ง หรือ 26 เพราะ พระองค์
ทรงจารึก สิง่ ขมขื่น ต่อสู้ ข้า พระองค์ และทรงกระทํา ให้ ข้า
พระองค์ รบ
ั โทษความชัว่ ช้าที่ ข้าพระองค์ กระทําเมื่อยังรุ น
่ ๆ
27
อยู่
พระองค์ทรง เอา เท้า ของ ข้า พระองค์ใส่ขื่อ ไว้ และ
ทรง เฝ้า ดู ทาง ทัง้ สิน
้ ของ ข้า พระองค์ พระองค์ทรง จารึก
เครือ
่ งหมาย ไว้ บน ฝ่าเท้า ของ ข้า พระองค์ 28 มนุษย์ก็ทรุ ด
โทรม ไป เหมือน ของ เน่า เหมือน เครือ
่ ง แต่ง กาย ที่ ตัว มอด
กิน’ ”

14

โยบตอบสหายของตน

1 “ ‘มนุษย์ที่เกด
ิ มาโดยผูห
้ ญิงก็อยูแต่
่ น้ อยวัน และเต็มไป

ด้วยความยุง่ ยากใจ 2 เขาออกมาเหมือนดอกไม้ แล้ว ก็ถูก
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ตัด ให้ ล้ม ลง เขา ลี้ ไป อย่าง เงา และ ไม่อยูต่
่ อ ไป อีก 3 และ
พระองค์ ทรงลืม พระเนตรมองคนอย่างนี้ หรือ และทรงนํา
ข้า พระองค์ มา ใน การ พิพากษา ของ พระองค์หรือ 4 ใคร จะ
เอา สิง่ สะอาด ออก มา จาก สิง่ ไม่ สะอาด ได้ ไม่มีใคร สัก คน
5 วัน เวลาของเขาถูก กําหนดไว้ เสีย แล้ว และจํานวนเดือน
ของเขาก็อยูกั
่ บ พระองค์ พระองค์ทรงกําหนดขอบเขตของ
เขาไม่ให้เขาผ่านไปได้ 6 ฉะนั ้น ขอทรงหันพระพักตร์ไปจาก
เขา และทรงเลิก เถิด พระเจ้า ข้า เพื่อ ให้เขาชื่นบานด้วยวัน
ของเขาอย่างลูกจ้าง 7 เพราะสําหรับต้นไม้ก็มีความหวัง ถ้า
มัน ถูก ตัด ลง มันก็ จะ แตก หน่ ออีก และ หน่ ออ่อ นข อง มัน
จะไม่หยุด ยัง้ 8 ถึง รากของมัน จะแก่อยูในดิ
่
น และตอของ
9
มัน จะ ตาย อยู่ ใน ผงคลีดิน แต่พอได้กลน
ิ่ ไอ ของ นํ้า มัน
จะงอกและแตกกิง่ ออกเหมือนต้นไม้อ่อน 10 แต่มนุษย์ตาย
และล้ม พังพาบ เออ มนุษย์สิ้น ลมหายใจและเขาอยูที
่ ่ไหน
เล่า 11 นํ้า ขาดจากทะเลไป และแม่น้ํา ก็เหื อดและแห้ง ไป
ฉั นใด 12 ฉั น นั ้น แหละ มนุษย์ก็นอนลงและไม่ลุกขึ้นอีก จน
ท้องฟ้า ไม่มีอีก เขา ก็ไม่ตื่น ขึ้น และ ปลุก เขา ก็ไม่ ได้ 13 โอ
หาก พระองค์ ทรง ซ่อน ข้า พระองค์ไว้ใน แดน คน ตาย ก็ จะ
ดี ใคร่จะ ให้พระองค์ทรง ปกปิด ข้า พระองค์ไว้จน พระพิโรธ
พระองค์พ้น ไป ใคร่จะ ให้พระองค์ทรง กําหนด เวลา ให้ ข้า
พระองค์ และ ทรง ระลึก ถึง ข้า พระองค์ 14 ถ้า มนุษย์ ตาย
แล้ว เขาจะมีชีวิตอีก หรือ ข้า พระองค์ จะคอยอยู่ ตลอดวัน
ประจํา การ ของ ข้า พระองค์ จนกว่า การ ปลด ปล่อย ของ ข้า
พระองค์จะมาถึง 15 พระองค์จะทรงเรียก และข้าพระองค์จะ
ทูล ตอบพระองค์ พระองค์จะทรงอาลัย อาวรณ์ พระหัตถกิจ
ของ พระองค์ 16 แต่พระองค์ทรง นั บก้าว ของ ข้า พระองค์
พระองค์มิได้ทรง จ้อง จับผิด ข้า พระองค์หรือ 17 การ ละเมิด
ของข้า พระองค์ นั้น ทรงใส่ไว้ในถุง ที่ ผนึ ก ตรา และพระองค์
ทรงมัด ความชัว่ ช้า ของข้า พระองค์ไว้ 18 แต่ภูเขาก็ ทลายลง
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และผุ พัง ไป และก้อนหินก็ถูกย้ายไปจากที่ ของมัน 19 นํ้า
เซาะหิน ไปเสีย พระองค์ทรงพัด พาสิง่ ต่างๆที่ งอกขึ้น จาก
ผงคลีดิน แห่ง แผ่น ดิน โลก ไป พระองค์ทรง ทําลาย ความ
หวัง ของ มนุษย์เช่น กัน 20 พระองค์ทรง ชนะ เขา เสมอ และ
เขาก็ ล่วงลับ ไป พระองค์ทรงเปลี่ยนสีหน้า ของเขาและทรง
ส่ง เขาไปเสีย 21 บรรดาบุตรชายของเขาได้ รับ เกียรติ และ
เขา ก็ไม่ ทราบ เขา ทัง้ หลาย ตกตํ่า ลง แต่เขา หา หยัง่ รู ไม่
้
22 เขารู ส
้ ึก เพียงความเจ็บ ในร่างกายของตน และจิตใจเขา
ครํา่ ครวญ’ ”

15
เอลีฟัสว่าเขามีความรู มากกว่
้
าโยบ

แล้ว เอลี ฟัส ชาวเทมานตอบว่า 2 “ควรที่ คนมี ปัญญา
จะ ตอบ ด้วย ความ รู ้ ลมๆ แล้งๆ หรือ และ บรรจุ ลม ตะวัน
ออก ให้ เต็มท้อง 3 ควร ที่ เขา จะ โต้แย้งกัน ใน การ พูด อัน
ไร้ประโยชน์ หรือด้วยถ้อยคําซึ่งไม่ได้ผลหรือ 4 แต่ท่านกําลัง
ขจัด ความ ยําเกรง เสีย และ ขัด ขวาง การ อธิษฐาน ต่อ พระ
พักตร์พระเจ้า 5 เพราะปากของท่านกล่าวความชัว่ ช้า ของ
ท่าน และ ท่าน เลือก เอา ลิน
้ ของ คน ฉลาด แกม โกง 6 ปาก
ของท่านกล่าวโทษท่านเอง ไม่ใช่ข้าพเจ้า และริมฝีปากของ
ท่านปรักปรําท่านเอง 7 ท่านเป็นมนุษย์คนแรกที่เกด
ิ มาหรือ
8
หรือท่านคลอดมาก่อนเนิ นเขาหรือ ท่านได้ฟังความลึกลับ
ของพระเจ้าหรือ และท่านจํากัดสติปัญญาไว้เฉพาะตัวท่าน
หรือ 9 ท่านทราบอะไรที่พวกเราไม่ทราบบ้าง ท่านเข้าใจอะไร
ที่ไม่กระจ่างแก่ เราเล่า 10 ในพวกเรามี คนผมหงอกและคน
สูง อายุ แก่ยิง่ กว่า บิดาของท่าน 11 ท่านเห็น คํา เล้าโลมของ
พระเจ้า เป็น ของเล็ก น้ อยไปหรือ มีเรือ
่ งลึกลับ อะไรบ้า งอยู่
กับท่านหรือ 12 เหตุไฉนท่านจึงปล่อยตัวไปตามใจ ท่านกระ
1
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พริบ ตาเพราะเหตุ อะไรเล่า 13 คือ ที่ ท่านหัน จิตใจของท่าน
ต่อสู้พระเจ้า และให้ ถ้อยคํา อย่างนี้ ออกจากปากของท่าน
14 มนุษย์เป็ น อะไรเล่า เขาจึง จะสะอาดได้ หรือ เขาผู้เกิ ดมา
โดยผู้ หญิง เป็น อะไร เขาจึง ชอบธรรมได้ 15 ดูเถิด พระเจ้า
มิได้ทรง วางใจ ใน วิสุทธิชน ของ พระองค์ ใช่แล้ว ใน สาย
พระเนตรพระองค์ ฟ้าสวรรค์ก็ไม่สะอาด 16 แล้วมนุษย์ผู้ดื่ม
ความ ชัว่ ช้า เห มือ นดื่มน้าํ ก็น่า สะอิดสะเอียน และ โสโครก
ยิง่ กว่า นั ้น สัก เท่าใด 17 ฟัง ข้า ซิ ข้า จะ แสดง แก่ท่าน สิ่ง
ใดที่ ข้า ได้เห็น ข้า จะกล่าว 18 สิ่ง ที่ คนมี ปัญญาได้ บอกกัน
มาตัง้ แต่ บรรพบุรุษ ของเขา และมิได้ปิดบัง ไว้ 19 ผู้ที่ได้รับ
พระราชทาน แผ่น ดิน แต่ พวก เดียว และ ไม่มีคน ต่างด้าว
ผ่าน ไป ท่ามกลาง เขา ทัง้ หลาย 20 คน ชัว่ ทน ทุกข์ ทรมาน
ตลอดอายุของเขา ตลอดปีทัง้ ปวงได้ซ่อนไว้จากผู้บีบบังคับ
21 เสียงที่ น่า คร้ามกลัว อยู่ ในหู ของเขา ผู้ทําลายจะมาเหนื อ
เขา ใน ยาม มัง่ คัง่ 22 เขา ไม่ เชื่อ ว่า เขา จะ กลับ ออก มา จาก
ความมืด เขาจะต้องตายด้วยดาบ 23 เขาพเนจรไปเพื่อ หา
อาหาร กล่าวว่า ‘อยูที
่ ่ไหนนะ’ เขาทราบอยูว่
่ าวัน แห่ง ความ
มืดอยู่แค่เอื้อมมือ 24 ความทุกข์ใจและความแสนระทมจะ
ทําให้ เขา คร้าม กลัว มัน จะ ชนะ เขา เหมือน อย่า งกษั ตริย์
เตรียมพร้อมแล้ว สําหรับ การศึก 25 เพราะเขาได้เหยีย ดมือ
ของ เขา ออก สู้พระเจ้า และ เพิม
่ กําลัง เพื่อ ต่อสู้องค์ผู้ทรง
มหิทธิฤทธิ์ 26 เขาวิง่ เข้า ใส่พระองค์อย่า งดื้อดึง พร้อมกับดงั ้
ปุ่ม หนา 27 เพราะ ว่า เขา ได้ คลุม หน้า ของ เขา ด้วย ความ
อ้วนของเขาแล้ว และรวบรวมไขมัน มาไว้ที่บัน
้ เอวของเขา
28 และ ได้ อาศัย อยู่ ใน หัว เมือง ที่รกร้าง ใน เรือน ซึ่ง ไม่มีผู้
อาศัย ซึ่ง พร้อม ที่ จะ กลาย เป็นก อง ซาก ปรักหัก พัง 29 เขา
จะไม่มัง่ มี และทรัพย์สมบัติของเขาจะไม่ทนทาน และข้าว
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ของของเขาจะไม่เพิม
่ พูนในแผ่นดิน 30 เขาจะหนี จากความ
มืด ไม่พ้น เปลวเพลิง จะทําให้หน่อ ของเขาแห้ง ไป และโดย
ลม พระโอษฐ์ เขา จะ ต้อง จาก ไป เสีย 31 อย่า ให้ เขา วางใจ
ในความอนิ จจัง ลวงตัว เขาเอง เพราะความอนิ จจัง จะเป็น
สิง่ ตอบแทน เขา 32 จะ ชําระ ให้ เขา เต็ม ก่อน เวลา ของ เขา
และ กิงก
่ ้า นข อง เขา จะ ไม่เขียว 33 เขา จะ เป็น ประดุจ เถา
องุนที
่ ่เขย่าลูกองุ่น ดิบ ของมัน และเป็น ดัง ต้น มะกอกเทศที่
สลัด ทิง้ ดอกบานของมัน 34 เพราะว่าที่ ชุมนุมของพวกหน้า
ซื่อ ใจ คด นั ้น จะ รกร้าง ไป และ ไฟ จะ เผา ผลาญ เต็นท์แห่ง
สินบน เสีย 35 เขา ทัง้ หลาย ตัง้ ครรภ์ ความ ชัว่ และ คลอด
ความร้ายออกมา และท้องของเขาทัง้ หลายตระเตรียมการ
ล่อลวง”

16

โยบบ่นเรือ
่ งพระราชกิจของพระเจ้า
แล้ว โยบ ตอบ ว่า 2 “ข้า เคย ได้ยน
ิ เรือ
่ ง อย่าง นี้ มา มาก
แล้ว ท่าน ทุก คน เป็น ผู้ เล้าโลม ที่กวน ใจ 3 คํา ลมๆ แล้งๆ
จะ จบ สิน
้ เมื่อไร หนอ ท่าน เป็น อะไร ไป ท่าน จึง ตอบ อย่าง
นี้ 4 ข้า ก็พูดอย่าง ท่าน ทัง้ หลาย ได้เหมือน กัน ถ้า ชีวต
ิ ท่าน
มาแทนที่ชีวิต ของข้า ข้า ก็ สามารถสรรหาถ้อยคํา มากมาย
ก่าย กอง มา ต่อสู้ ท่าน ทัง้ หลาย ได้ และ สัน
่ ศีรษะ ของ ข้า
5
ใส่ท่าน ข้า จะ หนุน กําลัง ของ ท่าน ทัง้ หลาย ด้วย ปาก ของ
ข้า ก็ได้ และ การ เคลื่อนไหว แห่ง ริม ฝีปาก ของ ข้า จะ ระงับ
ความ เจ็บ ปวด ของ ท่าน ก็ได้ด้วย 6 ถ้า ข้า พูด ความ เจ็บ
ปวด ของ ข้า ก็ไม่ระงับ และ ถ้า ข้า นิ่ ง ไว้ จะ บรรเทา ไป สัก
เท่าใด 7 แต่นี่ แหละ เดีย
๋ ว นี้ พระเจ้า ทรง ให้ ข้า อ่อน เปลี้ย
พระองค์ทรง กระทํา ให้ พรรค พวก ทัง้ สิน
้ ของ ข้า เลิกร้าง ไป
8 และ พระองค์ได้ให้ข้า เต็ม ไป ด้วย รอย ย่น ซึ่ง สภาพ นี้ เป็ น
พยานปรักปรําข้า และความผ่ายผอมของข้าลุกขึ้นปรักปรํา
1
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ข้า มัน เป็น พยาน ใส่หน้า ข้า 9 พระองค์ทรง ฉี ก ข้า ด้วย
พระพิโรธของพระองค์ และทรงเกลียดชัง ข้า พระองค์ทรง
ขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน ใส่ข้า ปรปักษ์ ของข้า ถลึงตาสู้ข้า 10 มีคน
อ้า ปากใส่ข้า เขาตบแก้ม ประจานข้า เขาสุม หัวกัน ปรักปรํา
ข้า 11 พระเจ้า ทรงมอบข้า ให้แก่คนอธรรม และทรงเหวีย
่ ง
12
ข้า ไว้ในมือ ของคนชัว่ ร้าย ข้า อยูสบาย
่
และพระองค์ ทรง
หัก ข้า สะบัน
้ เออ พระองค์ทรง ฉวย คอ ข้า และ ฟาด ข้า ลง
เป็น ชิน
้ ๆ พระองค์ทรงตัง้ ข้า ให้ เป็น เป้า ของพระองค์ 13 นั ก
ธนู ของ พระองค์ ล้อม ข้า พระองค์ทรง ทะลวง เปิด ไต ของ
ข้า และ ไม่ เพลา มือ เลย พระองค์ทรง เท นํ้าดี ของ ข้า ลง บน
ดิน 14 พระองค์ทรงพัง เข้าไปเป็น ช่องๆ พระองค์ทรงวิง่ เข้า
ใส่ ข้า อย่าง มนุษย์ยักษ์ 15 ข้า เย็บ ผ้า กระสอบ ติด หนั ง ของ
ข้า และทําให้ เขาสัตว์ ของข้า สกปรกด้วยผงคลีดิน 16 หน้า
ของ ข้า แดง ด้วย การ รํา่ ไห้ เงา มัจจุราช อยูที
่ ่หนัง ตา ของ
17
ข้า
แม้ว่า ใน มือ ของ ข้า ไม่มีความ อ ยุติธรรม เลย และ
คํา อธิษฐาน ของ ข้า ก็บริสุทธิ์ 18 โอ แผ่น ดิน โลก เอ๋ย อย่า
ปิดบัง โลหิต ของ ข้า นะ อย่า ให้ เสียง ร้อง ของ ข้า มีที่หยุด
พัก 19 ดูเถิด เดีย
๋ ว นี้ เอง พยาน ของ ข้า ก็อยูบน
่ สวรรค์ และ
20
พระองค์ผู้รับรอง ข้า ก็อยูใน
่ ที่สูง เพื่อน ของ ข้า ดู หมิน
่ ข้า
แต่ตาของข้า เทนํ้าตาออกถวายพระเจ้า 21 โอ ขอให้ผู้หน่งึ
ผู้ใดอ้อนวอนเพื่อมนุษย์ต่อพระเจ้า อย่างที่มนุษย์อ้อนวอน
เพื่อ เพื่อนบ้านของเขา 22 เพราะว่า ต่อ ไปอีก ไม่กี่ปี ข้า จะไป
ตามทางที่ข้าจะไม่กลับ”

17

โยบอ้อนวอนต่อพระเจ้า
“ลม หายใจ ของ ข้า ได้แตกดับ วัน เวลา ของ ข้า ก็ จบ
ลง หลุม ฝัง ศพ พร้อม สําหรับ ข้า แล้ว 2 แน่ ละ คน มัก เยาะ
1
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เย้ยก็อยูรอบ
่
ข้า นี่ เอง และ ตา ของ ข้า ก็ จ้อง อยูที
่ ่การ ยัว่ เย้า
ของ เขา 3 ‘โปรด ทรง วาง ประกัน ไว้ สําหรับ ข้า พระองค์ กับ
พระองค์ ใคร อยูที
่ ่นั ่นที่ จะ ให้ ประกัน สําหรับ ข้า พระองค์ได้
4 เพราะ พระองค์ ทรง ปิ ด ใจ ของ เขา ทัง
้ หลาย ไว้ จาก ความ
เข้าใจ ฉะนั ้น พระองค์ จะ ไม่ ทรง ยกย่อง เขา’ 5 ผู้ที่กล่าว คํา
ประจบประแจงแก่ เพื่อนของเขา นั ยน์ ตาของลูกหลานของ
เขา จะ มัว มืด ไป 6 พระองค์ทรง กระทํา ให้ ข้า เป็น คํา ครหา
ของ ชนชาติทัง้ หลาย แต่ก่อน นั ้น ข้า เป็น เหมือน รํามะนา
7 นั ยน์ ตาของข้า ได้ มืดมัว ไปด้วยความโศกสลด และอวัยวะ
ทัง้ สิน
้ ของ ข้า ก็ เหมือน กับ เงา 8 คน เที่ยง ธรรม ก็ จะ ตก
ตะลึงด้วยเรือ
่ งนี้ และคนไร้ ผดก
ิ ็ จะเร้า ตัว ขึ้น ปรักปรํา คน
หน้า ซื่อ ใจ คด 9 คน ชอบ ธรรม ยัง จะยึดมั ่ นอ ยู่ กับ ทาง ของ
เขา และผู้ที่มีมือสะอาดก็จะแข็งแรงยิง่ ขึ้นๆ 10 แต่พวกท่าน
ท่านทุกคนมาอีกซี ข้าจะไม่พบคนที่มีปัญญาสักคนในพวก
ท่าน 11 วันของข้าก็ผ่านพ้นไป แผนงานของข้าก็แตกหัก คือ
ความคิดในใจของข้านั ้น 12 เขาเหล่านั ้นทํากลางคืนให้เป็นก
ลางวัน ความสว่างนั ้นก็ สัน
้ เพราะเหตุความมืด 13 ถ้า ข้า รอ
คอย แดนคนตายจะเป็น บ้านของข้า ข้า ได้ กางที่นอนออก
ในความมืด 14 ข้า ได้พูดกับ ความเปื่ อยเน่า ว่า ‘เจ้าเป็น พ่อ
ของข้า’ และพูดกับ หนอนว่า ‘เจ้าเป็น แม่ ของข้า และเป็น พี่
สาวของข้า’ 15 แล้วบัดนี้ ความหวังของข้าอยูที
่ ่ไหนเล่า ส่วน
ความหวังของข้านั ้นใครจะเห็นได้ 16 ความหวังนั ้นจะลงไปที่
ดาลประตูแดนคนตาย เราจะลงไปด้วยกันในผงคลีดิน”

18

บิลดัดกล่าวถึงความทุกข์ของคนชัว่
แล้วบิลดัด คน ชู อาห์ ตอบ ว่า 2 “ท่าน จะ ค้นหา ถ้อยคํา
นานเท่าใด จงใคร่ครวญแล้วภายหลังพวกเราจะพูด 3 ทําไม
1
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เราจึง ถูก นั บ ให้เป็น สัตว์ และถือว่า เลวทรามในสายตาของ
ท่าน 4 ท่านผู้ ฉี ก ตัว ของท่านด้วยความโกรธของท่าน จะ
ให้แผ่นดิน โลกถูก ทอดทิง้ เพราะเห็น แก่ ท่านหรือ หรือ จะ
ให้ ก้อน หิน โยก ย้าย จาก ที่ ของ มัน 5 เออ ความ สว่าง แห่ง
คน ชัว่ จะ ถูกดับ เสีย และ เปลว ไฟ ของ เขา จะ ไม่ ส่อง แสง
อีก 6 ความสว่างในเต็นท์ ของเขาจะมืด และตะเกียง ของ
เขาจะดับ พร้อมกับ เขา 7 ก้าวอัน แข็ง แรงของเขาก็ จะสัน
้
เข้า และความคิด อ่านของเขาเองก็ จะควํา่ เขาลง 8 เพราะ
เขา ถูก เหวีย
่ ง เข้าไป ใน ข่าย ด้วย เท้า ของ เขา เอง และ เขา
เดิน อยู่ บนหลุม พราง 9 กับ อัน หนึ่ ง จะฉวยส้น เท้า ของเขา
ไว้ ผู้ปล้น จะ มี ชัย ต่อ เขา 10 มีบ่วง ซ่อน อยู่ ใน ดิน ไว้ ดัก เขา
มีกับอยู่ ใน ทาง ไว้ ดัก เขา 11 สิ่ง น่า หวาดเสียว จะ ทําให้ เขา
ตกใจ อยูรอบ
่
ด้าน และ ไล่ติด ส้น เท้า ของ เขา อยู่ 12 กําลัง
ของเขาก็ จะกร่อนไปเพราะความหิว และภัย พิบติ
ั ก็จะคอย
พร้อมอยูที
่ ่ข้างเขา 13 มันจะกินความแข็งแกร่งแห่งผิวหนั ง
ของ เขา เสีย แม้แต่บุตร หัวปีแห่ง ความ ตาย จะ กิน ความ
แข็งแกร่ง ของเขาเสีย 14 ความไว้วางใจของเขาจะถูก ถอน
ออก จาก เต็นท์ ของ เขา จะ ถูก นํา มา ยัง กษั ตริย์แห่ง ความ
น่า หวาดเสียว 15 สิ่ง ที่ไม่ใช่ของเขาจะอาศัย อยู่ในเต็นท์ ของ
16 ราก
เขา จะมีกํามะถันเกลื่อนกลาดอยู่เหนื อที่อยูของเขา
่
ของเขาจะแห้ง ไปข้างใต้นั ้น และกิง่ ของเขาที่อยูข้
่ างบนจะ
17
ถูก ตัด ทิง้
การระลึก ถึง เขาจะพินาศไปจากโลก และเขา
จะ ไม่มีชื่อ อยู่ ใน ถนน 18 เขา จะ ถูก ผลักไส จาก ความ สว่าง
เข้า สู่ความมืด และจะถูก ไล่ ออกไปจากแผ่น ดิน โลก 19 เขา
จะ ไม่มีลูก หรือ หลาน ท่ามกลาง ประชาชน ของ เขา และ จะ
ไม่มีใครเหลือ อยู่ในที่ ซ่ึง เขาเคยอาศัย อยู่ 20 ผู้ที่มาภายหลัง
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เขา ก็ จะ ตก ตะลึงด้วย วัน ของ เขา เหมือน กับ ผู้ที่มาก่อ นก็
หวาดกลัว ด้วย 21 แน่ ละ ที่ อยูของคนชั
่
ว่ เป็น อย่างนี้ แหละ
และที่อยูของคนซึ
่
่งไม่รู จั
้ กพระเจ้าก็เป็นอย่างนี้ แหละ”

19
โยบมัน
่ คงในความเชื่อ

1 แล้วโยบตอบว่า 2 “ท่านทัง
้ หลายจะทรมานจิตใจช้านาน

สักเท่าใด ทัง้ ทุบข้าเป็นชิน
้ ๆด้วยถ้อยคํา 3 ท่านทัง้ หลายพูด
สบประมาทข้าสิบหนแล้ว และที่ทําตัวเป็นคนแปลกหน้าต่อ
ข้า นั ้น ท่านก็ไม่อายเลย 4 ถ้า แม้ว่า ข้า หลงทํา ผิด จริง ความ
ผิด ของข้า ก็อยูกั
่ บ ข้า 5 ถ้า ท่านทัง้ หลายจะผยองเพราะข้า
จริง และใช้ ความตํ่าต้อยของข้า ปรักปรํา ข้า 6 จงทราบเถิด
ว่า พระเจ้า ทรง ควํา่ ข้า ลง แล้ว และ ได้ ทรง เอา ตาข่าย ของ
พระองค์ ล้อมข้า ไว้ 7 ดูเถิด ข้า ร้องออกมาเพราะเหตุความ
ทารุ ณ แต่ไม่มีใครฟัง ข้า ร้องให้ช่วย แต่ไม่มีความยุติธรรม
ที่ไหน 8 พระองค์ทรงก่อ กําแพงกัน
้ ทางข้า ไว้ ข้า จึง ข้ามไป
ไม่ได้ และพระองค์ ทรงให้ ทางของข้า มืด ไป 9 พระองค์ทรง
ปลดสง่า ราศี ของข้า ไปจากข้า เสีย และทรงถอดมงกุฎ จาก
ศีรษะ ของ ข้า 10 พระองค์ทรง พัง ข้า ลง เสีย ทุกด้าน และ ข้า
ก็สิ้นไป พระองค์ทรง ทึ้ง ความ หวัง ของ ข้า ขึ้น เหมือน ถอน
ต้นไม้ 11 พระพิโรธของพระองค์พลุ่ง ขึ้น ใส่ข้า และทรงนั บ
ข้าว่าเป็นปรปักษข
์ องพระองค์ 12 กองทหารของพระองค์เข้า
มาพร้อมกัน เขาทัง้ หลายก่อ เชิง เทิน ต่อสู้ข้า และตัง้ ค่าย
ล้อมเต็นท์ ของข้า 13 พระองค์ทรงให้พีน้
่ องของข้า ห่างไกล
จากข้า ผู้ที่คุ้น เคยของข้า ก็ หัน ไปจากข้า เสีย 14 ญาติของ
ข้า ละข้า เสีย และเพื่อนสนิ ท ของข้า ได้ ลืม ข้า เสีย แล้ว 15 คน
ทัง้ หลายที่ อาศัย อยู่ในบ้านของข้า และสาวใช้ ของข้า นั บ ข้า
เป็นคนต่างด้าว ข้ากลายเป็นคนต่างด้าวในสายตาของเขา

โยบ 19:16

31

โยบ 20:4

16 ข้าเรียกคนใช้ของข้า แต่เขาไม่ตอบข้า ข้าต้องวิงวอนเขา
ด้วยปากของข้า 17 ลมหายใจข้า เป็นที่ ขยะแขยงแก่ ภรรยา

ของ ข้า ถึง แม้ข้า ได้ อ้อนวอน เพื่อ ลูกๆ ที่ บังเกิด แก่ ข้า เอง
18 แม้เด็กๆดู หมิน
่ ข้า เมื่อข้าลุกขึ้นเขาก็ วา่ ข้า 19 สหายสนิ ท
ทัง้ สิน
้ ของ ข้า รังเกียจ ข้า และ คน เห ล่านั ้นที่ ข้า รัก เขา หัน
หลัง ให้ข้า 20 กระดูก ของข้า เกาะติด หนั ง และติด เนื้ อ ของข้า
และข้ารอดได้อย่างหวุดหวิด 21 โอ ข้าแต่ท่าน สหายของข้า
สงสารข้าเถิด สงสารข้าเถิด เพราะพระหัตถ์ของพระเจ้าได้
แตะต้องข้า 22 ทําไมท่านทัง้ หลายจึงข่มเหงข้าอย่างกับเป็น
พระเจ้า ทําไม ท่าน ไม่ พอใจ กับ เนื้ อ ของ ข้า 23 โอ ข้า อยาก
ให้ ถ้อยคํา ของข้า ได้ถูกบัน ทึก ไว้ โอ ข้า อยากให้จารึก ไว้ ใน
หนั งสือ 24 ข้า อยากให้ สลัก ไว้ ในศิลาเป็น นิ ตย์ ด้วยปากกา
เหล็ก และตะกัว่ 25 แต่ส่วนข้า ข้า ทราบว่า พระผู้ไถ่ของข้า
ทรงพระชนม์อยู่ และในที่สุด พระองค์ จะทรงประทับ ยืน บน
แผ่น ดิน โลก 26 และหลัง จากตัว หนอนแห่ง ผิวหนั ง ทําลาย
ร่างกายนี้ แล้ว ในเนื้ อหนั งของข้า ข้าจะเห็นพระเจ้า 27 ผู้ซึ่ง
ข้า จะได้เห็น เอง และนั ยน์ ตาของข้า จะได้เห็น ไม่ใช่คนอื่น
แม้ว่าจิตใจในตัวข้าก็อ่อนระโหย 28 แต่ท่านทัง้ หลายควรว่า
‘ทําไมพวกเราข่มเหงท่าน เมื่อรากของเรือ
่ งนั ้นพบอยู่ในตัว
เรา’ 29 จงกลัวดาบ เพราะพระพิโรธนําโทษของดาบมา เพื่อ
ท่านจะทราบว่ามีการพิพากษา”

20

โศฟาร์คิดว่าความบาปที่โยบซ่อนอยูจ
่ ะปรากฏ

1 แล้วโศฟาร์ชาวนาอาเมห์ตอบว่า 2 “เพราะฉะนั ้นเพราะ
เหตุความคิดของข้าๆจึงต้องตอบด้วยความเร่งร้อน 3 ข้าได้

ฟัง คํา ติ เตียนที่ สบประมาทแล้ว เพราะเหตุจิตใจข้า รู ้เรือ
่ ง
ข้า จึง ต้องตอบ 4 ตัง้ แต่ดึกดําบรรพ์มา ตัง้ แต่มนุษย์ถูกวาง
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ไว้ บน แผ่น ดิน โลก ท่าน ไม่ ทราบ หรือ ว่า 5 เสียง ไชโย ของ
คน ชัวน
ั ้ สัน
้ และ ความ ชื่นบาน ของ คน หน้า ซื่อ ใจ คด นั ้น
่ น
เป็น แต่ครู ่ เดียว 6 แม้ความ สูง ของ เขา เด่น ขึ้น ไป ถึง ฟ้า
สวรรค์ และศีรษะของเขาไปถึง หมู่เมฆ 7 เขาจะพินาศเป็น
นิ ตย์ อย่างอุจจาระของเขาเอง บรรดาคนที่ เคยเห็น เขาจะ
พูด ว่า ‘เขา อยูที
่ ่ไหน ’ 8 เขา จะ บิน ไป เสีย เหมือน ความ ฝัน
และ จะ ไม่มีใคร พบ อีก เขา จะ ถูก ไล่ ไป เสีย อย่าง นิ มิต ใน
กลาง คืน 9 นั ยน์ ตา ซึ่ง ได้เห็น เขา จะ ไม่เห็น เขา อีก หรือ ที่
ของ เขา จะ ไม่เห็น เขา อีก เลย 10 ลูก หลาน ของ เขา จะ เสาะ
หาเป็นที่ โปรดปรานของคนยากจน และมือ ของเขาจะคืน
ทรัพย์สมบัติของ เขา 11 กระดูก ของ เขา เต็ม ไป ด้วย ความ
บาปของคนหนุ่ม ซึ่ง จะนอนลงกับ เขาในผงคลีดิน 12 แม้ว่า
ความ ชัว่ จะ หวาน อยู่ ใน ปาก ของ เขา แม้เขา ซ่อน ไว้ใต้ลิน
้
13
ของเขา แม้เขาไม่ อยากจะปล่อยและไม่ละทิง้ แต่อมไว้
ในปากของเขา 14 อาหารของเขายัง เปลี่ยนในท้องของเขา
เหมือนพิษของงูเห่าในตัวเขา 15 เขากลืนทรัพย์สมบัติลงไป
แต่จะอาเจียนมัน ออกมาอีก พระเจ้า จะเหวีย
่ งมัน ออกมา
จาก ท้อง ของ เขา 16 เขา จะ ดูด พิษ ของ งูเห่า ลิน
้ ของ งู ร้าย
จะ ฆ่า เขา 17 เขา จะ ไม่ได้เห็น แม่น้ํา ลําธาร หรือ นํ้า เอ่อ ล้น
คือ ลําธารที่มีน้าํ ผึ้ง และนมข้น ไหลอยู่ 18 เขาจะคืน ผลงาน
ของเขา และจะไม่กลืนกิน เสีย เขาได้ กําไรเท่า ไหร่ เขาจะ
ต้อง คืนให้เท่านั ้น และ เขา จะ ไม่ได้ความ ชื่นบาน ใน สิง่ นั ้น
เลย 19 เพราะเขาได้ขยีและทอดทิ
้
ง้ คนยากจน เขาได้ชิงบ้าน
ซึ่งเขาไม่ได้สร้าง 20 แน่ นอนเขาจะไม่รู สึ
้ กสงบใจ เขาจะเก็บ
สิง่ ที่ เขา ปรารถนา ไม่ได้เลย 21 อาหาร ของ เขา จะ ไม่มีอะไร
เหลือ เหตุฉะนั ้น ไม่มีใครเสาะหาทรัพย์สมบัติของเขา 22 ใน
ขณะ ที่เขา อิม
่ หนํา สําราญ เขา จะ ตกใน สภาพ ขัดสน มือ
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ของ คน ชัวท
่ ัง้ ปวง จะ มายัง เขา 23 เมื่อ กําลัง จะ เติมท้ อง
ของเขาให้เต็ม พระเจ้า จะทรงส่ง ความพิโรธอัน ดุ เดือดมา
ถึง เขา และ หลัง่ ลง มา บน เขา เมื่อ เขา รับ ประทาน อาหาร
อยู่ 24 เขาจะลี้ จากอาวุธ เหล็ก คัน ธนูเหล็กกล้า จะแทงเขา
ทะลุ 25 เขา ดึงมัน ออก และ มัน ออก มา จาก ร่างกาย ของ
เขา เออ กระบี่อัน วาววับ ออกมาจากนํ้าดี ของเขา ความน่า
หวาดเสียวมายังเขา 26 ความมืดทัง้ ปวงจะซ่อนไว้ในที่ลึกลับ
ของเขา ไฟที่ไม่ต้องเป่า จะกลืน เขาเสีย สิ่ง ใดที่เหลือ อยูใน
่
27
เต็นท์ของเขาจะถูกเผาผลาญ ฟ้าสวรรค์จะสําแดงความ
ชัว่ ช้า ของเขา และแผ่น ดิน โลกจะลุก ขึ้น ปรักปรํา เขา 28 ผล
กําไรแห่งครัวเรือนของเขาจะถูกนําไปเสีย ทรัพย์สมบัติของ
เขาจะถูกกวาดไปในวันแห่งพระพิโรธของพระเจ้า 29 นี่ เป็น
ส่วน ของ คน ชัว่ จาก พระเจ้า และ เป็น มรดก ที่ พระเจ้า ทรง
กําหนดให้เขา”

21

โยบทุกข์ใจเรือ
่ งความเจริญของคนอธรรม

1 แล้วโยบตอบว่า 2 “ขอฟังถ้อยคําของข้าอย่างระมัดระวัง

และ ให้ คํา นี้ ปลอบ ใจ ท่าน 3 ขอ อดทน หน่ อย และ ข้า จะ
พูด และเมื่อ ข้า พูด แล้ว ก็เยาะต่อ ไปเถอะ 4 ส่วนข้า นี้ จะ
ต่อว่า มนุษย์หรือ ถ้า เป็น เช่น นั ้น ทําไม ใจ ข้า จึง ไม่ ควร เป็น
ทุกข์ 5 มอง ดูข้า ซี และ จง ตก ตะลึง เถิด และ ท่าน จง เอา
มือ ปิดปากของท่าน 6 เมื่อ ข้า ระลึก ถึง เรือ
่ งนี้ ข้า ก็ตระหนก
ตกใจ และ ความ สัน
่ สะท้าน ก็ จับ เนื้ อ ของ ข้า 7 ทําไม คน
ชัว่ จึงมีชีวิ ตอ ยู่ เออ จนถึง แก่ และ เจริญ มี กําลัง มาก ขึ้น
8 เชื้อ สาย ของ เขา ก็ ตังม
้ ัน
่ คง อยู่ ใน สายตา ของ เขา และ
ลูก หลาน ของ เขา ก็อยูต่
่ อ หน้า ต่อตา เขา 9 เรือน ของ เขา
ทัง้ หลายก็ ปลอดภัย ปราศจากความกลัว และไม้ เรียวของ
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พระเจ้า ก็ไม่ อยูบน
่ เขา 10 วัว ผู้ ของ เขา เกิด พันธุ ์ ไม่มีขาด
วัว เมีย ของเขาตกลูก และไม่มีแท้ง 11 เขาส่ง เด็กๆออกไป
อยู่ อย่าง ฝูง แพะ แกะ และ ลูก หลาน เล็ก ของ เขา ก็เต้นรํา
12 เขา หยิบ เอา รํามะนา และ พิณ เขา คู่ และ เปรม ปรีดิ์ ตาม
เสียง ขลุ่ย 13 ตลอด วัน เวลา ของ เขา เขา ก็เจริญ และ เขา
ลงไปที่ แดนคนตายในพริบ ตาเดียว 14 เขาจึง ทูล พระเจ้า
ว่า ‘ขอจากเราไปเสีย เพราะเราไม่ ปรารถนาความรู ใ้ นทาง
ของท่าน 15 องค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิคื
์ อ อะไร ที่เราจะต้องปรน
นิ บัติเขา ถ้า เรา อธิษฐาน ต่อ เขา เรา จะ ได้ประโยชน์ อะไร ’
16 ดูเถิด ความ จําเริญ ของ เขา ทัง
้ หลาย ไม่อยูใน
่ กํา มือ ของ
17
เขา คํา ปรึกษาของคนชัว่ อยู่หา่ งไกลจากข้า ตะเกียงของ
คน ชัว่ ดับ บ่อย เท่าใด ความ ยาก ลําบาก มา เหนื อ เขา บ่อย
เท่าใด พระเจ้า ทรงแจกจ่ายความเศร้า โศกด้วยพระพิโรธ
ของพระองค์ 18 เขาเป็น เหมือนฟางข้าวหน้า ลม และเป็น
เหมือนแกลบที่พายุพัด ไป 19 พระเจ้า ทรงสะสมความชัว่ ช้า
ของ เขา ไว้ให้ลูก หลาน ของ เขา หรือ พระองค์ทรง ตอบแทน
แก่ เขา เอง และ เขา ก็ จะ ทราบ 20 นั ยน์ ตา ของ เขา จะ เห็น
ความพินาศของเขา และเขาจะดื่มพระพิโรธขององค์ผู้ทรง
มหิทธิฤทธิ์ 21 เพราะเขามี ความพึง พอใจอะไรในเรือ
่ งวงศ์
วานที่ ตามเขามา เมื่อจํานวนเดือนของเขาถูกตัดขาดกลาง
คัน เสีย แล้ว 22 มีผู้ใด จะ สอน ความ รู ให้
้ แด่พระเจ้า ได้หรือ
23
เมื่อ พระองค์ ทรง พิพากษา เทว ชีพ คน หนึ่ ง ตาย เมื่อ ยัง
แข็ง แรงเต็มที่ สบายและปลอดภัย ทัง้ สิน
้ 24 ถัง กายของเขา
เต็มด้วยนํ้านม และกระดูกของเขาก็ชุมด
่ ้วยไขกระดูก 25 อีก
คนหนึ่ ง ตายด้วยใจขมขื่น ไม่เคยได้ชิมของดี 26 เขาทัง้ สอง
นอนลงในผงคลีดินเหมือนกัน และตัว หนอนก็ คลุม เขาทัง้
สองไว้ 27 ดูเถิด ข้า รู ้ความคิด ของท่านและอุบายของท่าน
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ที่ จะทํา ผิด ต่อ ข้า 28 เพราะท่านว่า ‘วัง ของเจ้า นายอยูที
่ ่ไหน
เต็นท์ซึ่ง คนชัว่ อาศัย นั ้น อยูที
่ ่ไหน ’ 29 ท่านมิได้ถามนั ก ท่อง
เที่ยว และท่านไม่ได้รับ สักขี พยานของเขาหรือ 30 ว่า คนชัว่
ได้ สงวนไว้จนถึง วัน แห่ง ภัย พิบัติ และเขาจะถูก นํา ไปยัง วัน
แห่ง พระพิโรธ 31 ใครแจ้ง วิธี การของเขาต่อ หน้า เขา และ
ผู้ ใดสนองเขาในสิง่ ที่ เขาได้กระทํา 32 แม้กระนั ้น เขาจะถูก
หาม ไป ยัง หลุม ศพ และ จะ ยัง อยู่ ใน อุโมงค์ 33 สําหรับ เขา
ก้อนดินที่ หุบเขาก็ เบาสบาย คนทัง้ ปวงก็ตามเขาไป และ
คนที่ ไปข้างหน้าก็นั บไม่ถ้วน 34 แล้วทําไมท่านจะมาเล้าโลม
ใจข้า ด้วยสิง่ ว่างเปล่า คํา ตอบของท่านไม่มีอะไรเหลือ แล้ว
นอกจากการมุสา”

22
เอลีฟัสฟ้องโยบเป็นครัง้ ที่สาม
แล้ว เอ ลี ฟัส ชาว เท มาน ตอบ ว่า 2 “คน จะ เป็น
ประโยชน์ อะไร แก่ พระเจ้า ได้หรือ แน่ ละ ผู้ใด ฉลาด ก็เป็น
ประโยชน์ แก่ตนเอง ต่าง หาก 3 ถ้า ท่าน เป็น คน ชอบ ธรรม
จะ เป็นที่ พอ พระทัย แก่องค์ผู้ทรง มหิทธิฤทธิหรื
์ อ หรือ ถ้า
ทาง ทัง้ หลาย ของ ท่าน ดี รอบคอบ จะ เป็น ประโยชน์ อะไร
แก่พระองค์ 4 พระองค์จะ ทรง ติ เตียน ท่าน เพราะ ยําเกรง
หรือ พระองค์จะทรงสู้ความกับท่านหรือ 5 ความชัว่ ของท่าน
ใหญ่ โตมิใช่หรือ ความชัว่ ช้า ของท่านไม่มีที่สิ้นสุดมิใช่หรือ
6 เพราะ ท่าน ยึด ของ ประกัน ไป จาก พี่ น้ อง เปล่าๆ และ
ริบ เสื้อผ้า ของ คน ที่เปลือย กาย 7 ท่าน มิได้ให้นํ้า แก่ คน
อิดโรย ดื่ม และ ท่าน หน่วง เหนี่ ยว ขนมปัง ไว้มิให้คนที่หิว
8 คนที่มีอํานาจ ใหญ่ โต ย่อม ได้ที่ดิน เป็ น กรรมสิทธิ์ และ
คน ที่มีหน้ามีตาก็ได้เข้า อาศัย อยู่ 9 ท่าน ไล่แม่ม่าย ออก ไป
มือ เปล่า และ แขน ของ ลูก กํา พร้า พ่อก็หัก 10 เพ ราะ ฉะ
1
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นั ้นกับดัก อยู่ รอบ ท่าน และ ความ สยดสยอง อัน ฉั บ พลันก็
ท่วม ทับท่าน 11 หรือ ความ มืด จน ท่าน ไม่เห็ นอะ ไร และ
นํ้า ที่ ท่วม ก็ ค ลุมท่าน ไว้ 12 พระเจ้า มิได้ทรง สถิต อยู่ ณ
ที่สูง ใน ฟ้า สวรรค์หรือ ดูดาว ที่ สูง ที่สุด เถิด มัน สูง จริงๆ
13 เพราะ ฉะนั ้น ท่าน ว่า ‘พระเจ้า ทรง รู อะไร
้
พระองค์จะ
14
ทรง ทะลุ เมฆ มืด ทึบ ไป พิพากษา ได้หรือ
เมฆ ทึบ คลุม
พระองค์ไว้ พระองค์ทรงมองอะไรไม่เห็น และพระองค์ ทรง
ดําเนิ น โดย รอบ บน พื้น ฟ้า’ 15 ท่าน มุ่ง ไป ทาง เก่า หรือ ซึ่ง
คนชัว่ เคยดําเนิ น นั ้น 16 ผู้ถูกฉวยเอาไปก่อนเวลากําหนด
ของเขา รากฐานของเขาถูก ไหลล้น ไปด้วยนํ้า ท่วม 17 ผู้ทูล
พระเจ้า ว่า ‘ขอ ทรง ไป จาก ข้า ทัง้ หลาย’ และ ‘องค์ผู้ทรง
มหิทธิฤทธิจะ
์ ทรง ช่วย เขา ทัง้ หลาย ได้’ 18 แต่พระองค์ทรง
ให้ เรือน ของ เขา เต็มด้วย ของดี แต่คํา ปรึกษา ของ คน ชัว่
ห่าง ไกล จาก ข้า 19 คน ชอบ ธรรม เห็น และ ยินดี คน ไร้ ผิด
หัวเราะเยาะ 20 ในขณะที่ทรัพย์ สมบัติของเราไม่ถูกตัดขาด
แต่ของที่ เหลือ นั ้น ไฟก็ เผาเสีย 21 จงปรองดองกับ พระเจ้า
และอยู่ อย่างสันติ ดัง นั ้น สิง่ ที่ดีจะมาถึง ท่าน 22 ขอจงรับ
พระ ราช บัญญัติจาก พระโอษฐ์ ของ พระองค์ และ เก็บ พระ
วจนะ ของ พระองค์ไว้ใน ใจ ของ ท่าน 23 ถ้า ท่าน กลับ มายัง
องค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ ท่านจะเจริญและจะทิง้ ความชัว่ ช้าให้
ไกลจากเต็นท์ ของท่าน 24 ท่านจะรวบรวมทองคํา ไว้เหมือน
ผงคลีดิน และ ทองคํา เมือง โอ ฟีรไว้
์ เหมือน หิน ใน ลําธาร
25 และองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิจะเป็
น ผู้ ป้องกัน ท่าน และท่าน
์
26
จะมี เงิน อย่างมากมาย แล้วท่านจะปีติยินดีในองค์ผู้ทรง
มหิทธิฤทธิ์ และ เงย หน้า ของ ท่าน หา พระเจ้า 27 ท่าน จะ
อธิษฐานต่อพระองค์ และพระองค์จะทรงฟังท่าน และท่าน
จะทํา ตามคํา ปฏิญาณของท่าน 28 ท่านจะตัดสิน ใจในเรือ
่ ง
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ใด และเรือ
่ งนั ้น จะสําเร็จ สมประสงค์ และจะมี แสงสว่าง
ส่องทางให้ท่าน 29 เมื่อมนุษย์ถูกทิง้ ลงไป ท่านจะว่า ‘มีการ
ทรงช่วยยกชูขึ้น และพระองค์ ทรงช่วยคนถ่อมใจให้รอด ’
30 พระองค์ทรงช่วยเกาะแห่ง ผู้ไร้ความผิด ให้พ้น มัน ได้ รบ
ั
การช่วยให้พ้นโดยความสะอาดแห่งมือของท่าน”

23

โยบอาลัยถึงพระเจ้า
แล้ว โยบ ตอบ ว่า 2 “คําร้อง ทุกข์ของ ข้า ก็ ขมขื่น ใน วัน
นี้ ด้วย การ ที่ ข้า ถูก ทุบตีก็หนัก กว่า การ ร้อง คราง ของ ข้า
3 โอ ข้า อยาก ทราบ ว่า จะ พบพระ องค์ได้ที่ไหน เพื่อ ข้า จะ
มาถึง พระที่นั่ง ของพระองค์ 4 ข้า จะยื่น คดี ของข้า ต่อ พระ
พักตร์พระองค์ และบรรจุ ข้อ โต้แย้งให้ เต็ม ปากข้า 5 ข้า จะ
ทราบคํา ตอบของพระองค์ และเข้าใจสิง่ ที่พระองค์จะตรัส
กับ ข้า 6 พระองค์จะทรงโต้แย้งกับ ข้า ด้วยฤทธานุ ภาพอัน
ยิง่ ใหญ่ ของพระองค์หรือ เปล่าน่ ะ พระองค์จะทรงให้ กําลัง
แก่ข้า 7 ณ ที่นั ่น คน เที่ยง ธรรม จะ สู้ ความ กับ พระองค์ได้
และ ข้า จะ รับ การ ช่วย ให้ พ้น จาก ผู้ พิพากษา ของ ข้า เป็น
นิ ตย์ 8 ดูเถิด ข้า เดิน ไปข้างหน้า แต่พระองค์มิได้ทรงสถิต
ที่นั ่น และ ข้าง หลัง แต่ข้า ก็ไม่สังเกต เห็น พระองค์ 9 ข้าง
ซ้ายมือ ที่พระองค์ทรงกระทํา กิจ ข้า ก็ไม่เห็ นพระองค์ ข้าง
ขวา มือ พระองค์ ทรง ซ่อน อยู่ ข้า หา พระองค์ไม่พบ 10 ด้วย
ว่า พระองค์ ทรงทราบทางที่ ข้า ไป เมื่อ พระองค์ ทรงทดสอบ
ข้า แล้ว ข้า ก็ จะ เป็น อย่าง ทองคํา 11 เท้า ของ ข้า ติด รอย
พระบาทของพระองค์แน่ น ข้าตามมรรคาของพระองค์ และ
มิได้หัน ไปข้างๆเลย 12 ข้ามิได้พรากไปจากพระบัญญัติแห่ง
ริม พระโอษฐ์ ของ พระองค์ ข้า ตี ราคา พระ วจนะ แห่ง
พระโอษฐ์ ของ พระองค์ สูง กว่า อาหาร ที่ จําเป็น สําหรับ ข้า
1
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13

แต่พระองค์ทรงผันแปรมิได้ และผู้ ใดจะหัน พระองค์ได้
พระองค์มีพระ ประสงค์สิง่ ใด พระองค์ก็ทรง กระทํา สิง่ นั ้น
14 เพราะว่าพระองค์จะทรงกระทําสิง
่ ที่พระองค์ทรงกําหนด
ให้ ข้า นั ้น ครบถ้วน และสิง่ อย่างนั ้น เป็นอัน มากอยู่ ในพระ
ดําริของพระองค์ 15 เพราะฉะนั ้นข้าจึงสะทกสะท้านต่อพระ
พักตร์พระองค์ เมื่อข้าตรึกตรอง ข้าก็ครันคร
่
้ามต่อพระองค์
16 พระเจ้า ทรง กระทํา ให้ ใจ ของ ข้า อ่อน เปลี้ย องค์ผู้ทรง
มหิทธิฤทธิได้
์ กระทํา ให้ข้า สะทกสะท้าน 17 เพราะข้า มิได้ถูก
ตัดขาด ก่อน ความ มืด มา ถึง และ พระองค์มิได้ทรง ปิดบัง
ความมืดทึบไว้จากหน้าข้า”

24

โยบบ่นว่าพระเจ้าทรงเมินเฉยต่อความชัว่ ร้าย
“เมื่อ วาระกําหนดไม่ ปิดบัง ไว้จากองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์
ทําไมบรรดาผู้ที่รู จั
้ กพระองค์ไม่เห็นวันกําหนดของพระองค์
2 มีคนที่ยา
้ ยหลักเขต เขายึดฝูงแพะแกะพาไปเลี้ยง 3 เขาไล่
ต้อนลาของคนกําพร้าพ่อไป เขาเอาวัวของหญิงม่ายไปเป็น
ประกัน 4 เขาผลัก คนขัดสนออกนอกถนน คนยากจนแห่ง
แผ่น ดิน โลกต่างก็ ซ่อนตัว หมด 5 ดูเถิด ดัง ลาป่า อยู่ ในถิน
่
ทุรกัน ดาร คนยากจนนั ้น ออกไปทํางานพยายามหาอาหาร
ถิน
่ แห้งแล้งให้อาหารแก่เขาและบุตรทัง้ หลายของเขา 6 เขา
ทัง้ หลายเก็บหญ้าแห้งที่ในทุ่ง และเขาเล็มสวนองุน
่ ของคน
7
ชัว่ เขาทําให้คนที่เปลือยกายนอนตลอดคืนโดยไม่มีเสื้อผ้า
และไม่มีผ้าห่ม กัน หนาว 8 เขาเปียกฝนแห่ง ภูเขา และเกาะ
หินอยู่เพราะขาดที่กําบัง 9 มีผู้ฉวยเด็กกําพร้าพ่อไปจากอก
และ เอา ของ ประกัน จาก คน ยากจน 10 เขา ทัง้ หลาย ทําให้
เขา เดิน เปลือย กาย ไป โดย ไม่มีเสื้อผ้า เขา ก็ แบก ฟ่อน ข้าว
ไป จาก คน ที่หิว 11 เขา ทํา นํ้ามัน อยู่ ท่ามกลาง กําแพง ของ
1
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พวกเขา เขายํ่าอยูที
่ ่บ่อย่าํ องุน
่ แต่เขาต้องทนความกระหาย
12 คน ครํา
่ ครวญ ออก มา จาก ที่ ใน เมือง และ จิตใจ ของ คน
บาดเจ็บ ร้องขอ แต่พระเจ้า มิได้สนพระทัย ในความโง่เขลา
ของเขา 13 เขาอยู่ ในพวกที่ กบฏต่อ ความสว่าง ที่ไม่คุ้น เคย
กับ ทาง ของ ความ สว่าง นั ้น และ มิได้อยูใน
่ ทาง ของ ความ
สว่าง นั ้น 14 ฆาตกร ลุก ขึ้น มา แต่เช้า ตรู ่ เขา ฆ่า คน ยากจน
และคนขัดสน และในกลางคืน เขาเป็น เหมือนขโมย 15 ตา
ของผู้ล่วงประเวณี คอยเวลาพลบคํ่า กล่าวว่า ‘ไม่มีตาใดจะ
เห็น ข้า’ และเขาก็ ปลอมหน้า ของเขา 16 ในยามมืด เขาขุด
เข้าไปในเรือนซึ่งเขาหมายไว้สําหรับตนเองในเวลากลางวัน
เขาไม่รู จั
้ กความสว่าง 17 เพราะเงามัจจุราชเป็นเหมือนเวลา
เช้าแก่ เขาทุกคน ถ้าใครรู จ
้ ักเขา เขาก็ เป็นความสยดสยอง
ของเงามัจจุราช 18 เขารวดเร็วดุจดังนํ้ามากหลาย ส่วนแบ่ง
ของ เขา ถูก สาป ใน แผ่น ดิน เขา ไม่ หัน หน้า ไป สู่ สวน องุน
่
19
ของ เขา ความ แห้ง แล้ง และ ความ ร้อน ฉวย เอา นํ้า หิมะ
ไป ฉั นใด แดน คน ตาย ก็ ฉวย เอา ผู้ กระทํา บาป ไป ฉั น นั ้น
20 ครรภ์จะลืม เขา ตัว หนอนจะกิน เขาอย่างอร่อย ไม่มีใคร
จํา เขา ได้ต่อ ไป ความ ชัว่ จะ หัก ลง เหมือน ต้นไม้ 21 เขา รีด
เอาจากหญิงหมันที่ไม่มีลูก และไม่ทําดีอะไรให้แก่หญิงม่าย
22 เขาได้ ทําลายคนที่มีกําลังด้ว ยอํา นาจของตน เขาลุก ขึ้น
แล้วไม่มีใครมัน
่ ใจเรือ
่ งชีวต
ิ ของตน 23 พระเจ้าทรงประทาน
ความปลอดภัย ให้เขา และเขาก็ พึ่ง อยู่ และพระเนตรของ
พระองค์อยูบน
่ หนทาง ของ เขา 24 เขา ทัง้ หลาย ถูก ยก ย่อง
ขึ้นครู่หน่งึ แต่ก็ต้องสิน
้ ไปและถูก นํา ลงมา เขาถูก เอาออก
ไปจากทางเหมือนคนอื่นๆ และถูก ตัด ออกเหมือนยอดรวง
ข้าว 25 แล้วบัดนี้ ถ้าไม่เป็นเช่นนั ้น ใครจะพิสูจน์ได้ว่าข้ามุสา
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และสําแดงว่าสิง่ ที่ข้ากล่าวนั ้นไร้สาระ”

25

บิลดัดบอกโยบว่ามนุษย์ไม่สามารถรู จ
้ ักพระเจ้าได้
1 แล้วบิลดัด คน ชู อาห์ ตอบ ว่า 2 “พระเจ้า ทรง อํานาจ ใน
การ ครอบ ครอง และ ทรง ให้ ยําเกรง พระองค์ ทรง กระทํา
สันติภาพ ใน สวรรค์ เบื้อง สูง ของ พระองค์ 3 กองทัพ ของ
พระองค์มีจํานวนหรือ ความสว่างของพระองค์มิได้ส่องมา
เหนื อ ผู้ ใด บ้าง 4 แล้ว มนุษย์ จะ ชอบ ธรรม ต่อ พระ พักตร์
พระเจ้าได้อย่างไร คนที่เกิดจากผู้หญิงจะสะอาดได้อย่างไร
5 ดูเถิด ถึง แม้ดวง จันทร์ก็ไม่มีความ สุ กใส และ ดวงดาว
ก็ไม่บริสุทธิใน
์ สาย พระเนตร ของ พระองค์ 6 มนุษย์จะ ยิง่
สะอาดน้ อยกว่า นั ้น เท่าใด ผู้เป็น เพียงตัว ดักแด้ และบุตร
ของมนุษย์เล่า ผู้เป็นเพียงตัวหนอน”

26
โยบกล่าวซํ้าว่าท่านเชื่อในพระเจ้า
แล้ว โยบ ตอบ ว่า 2 “ท่าน ได้ ช่วย ผู้ไม่มีกําลัง มาก จริง
หนอ ท่าน ได้ ช่วย แขน ที่ไม่มีแรง แล้ว หนอ 3 ท่าน ให้
คํา ปรึกษา แก่คนที่ไม่มี สติปัญญา และ ได้ให้ ความ รู มาก
้
4
ที่สัมฤทธิ์ผล จริง หนอ ท่านเปล่ง วาจาออกมาแก่ ใครเล่า
และ วิญญาณ ของ ใคร ได้ ออก มา จาก ท่าน 5 ชาว แดน คน
ตายเบื้องล่างสะทกสะท้านใต้ นํ้า และชาวเมืองนั ้น 6 นรก
เปลือยอยู่ ต่อ พระพักตร์พระเจ้า และแดนพินาศไม่มีผ้าห่ม
7 พระองค์ทรง คลี่ ทาง เหนื อ ออก ค ลุมที่เวิง
้ ว้าง และ แขวน
8
โลก ไว้ เหนื อ ที่ว่าง เปล่า พระองค์ทรง มัด นํ้า ไว้ ใน เมฆ ทึบ
ของพระองค์ และเมฆนั ้นก็ไม่ขาดวิน
่ ไป 9 พระองค์ทรงคลุม
1
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หน้า ของพระที่นั ่ง และคลี่ เมฆของพระองค์ ออกคลุม มัน ไว้
10 พระองค์ทรง ขีด ปริมณฑล ไว้ บน พื้น นํ้า ณ เขต ระหว่าง
ความสว่างและความมืด 11 เสาฟ้าก็หวัน
่ ไหวและประหลาด
12
ใจ เมื่อ พระองค์ ทรง ขนาบ
พระองค์ทรง ปราบ ทะเล ให้
สงบด้วยอานุภาพของพระองค์ พระองค์ทรงตี คนจองหอง
ด้วยความเข้า พระทัย ของพระองค์ 13 พระองค์ทรงตกแต่ง
ฟ้า สวรรค์ ด้วย พระ วิญญาณ ของ พระองค์ พระหัตถ์ ของ
พระองค์ ทรงสร้างพญานาคที่ขด 14 ดูเถิด เหล่า นี้ เป็น เพียง
พระราชกิจผิวเผินของพระองค์ เราได้ยน
ิ ถึงพระองค์ก็เป็น
เพียงเสียงกระซิบ ใครจะเข้าใจถึง ฤทธิ์กัมปนาทอัน เกรียง
ไกรของพระองค์ได้”

27

ความจริงใจของโยบ
และโยบได้กล่า วกลอนภาษิ ต ของตนอีกว่า 2 “พระเจ้า
ทรง พระชนม์อยูแน่
่ ฉั นใด คือ พระองค์ผู้ทรง นํา ความ
ยุติธรรม อัน ควร ตก แก่ ข้า ไป เสีย และ องค์ผู้ทรง
มหิทธิฤทธิทรง
พระชนม์อยูแน่
่ ฉั นใด คือ ผู้ทรง ทําใจ ข้า
์
3
ให้ขมขื่น เพราะ ลม หายใจ ยัง อยู่ ใน ตัว ข้า ตราบ ใด และ
ลมปราณจากพระเจ้า ยัง อยู่ ในรู จมูก ของข้า ตราบใด 4 ริม
ฝีปากของข้า จะไม่พูดความเท็จ และลิน
้ ของข้า จะไม่เปล่ง
คํา หลอก ลวง 5 ขอ พระเจ้า อย่า ยอม ให้ ข้า เห็นว่า ท่าน เป็น
ฝ่ายที่ถูกเลย ข้า จะไม่ ทิง้ ความสัตย์จริง ของข้า จนข้า ตาย
6 ข้า ยึด ความชอบธรรมของข้า ไว้มัน
่ ไม่ ยอมปล่อยไป จิตใจ
ของข้าไม่ตําหนิ ข้า ไม่ว่าวันใดในชีวต
ิ ของข้า 7 ขอให้ศัตรู ของ
ข้าเป็นเหมือนคนชัว่ และขอให้ผู้ที่ลุกขึ้นต่อสู้ข้าเป็นเหมือน
คนอธรรม
1

คนหน้าซื่อใจคดขาดความหวัง
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เพราะ อะไร จะ เป็น ความ หวัง ของ คน หน้า ซื่อ ใจ คด
แม้ว่า เขา ได้ กําไร แล้ว เมื่อ พระเจ้า ทรง เอา ชีวต
ิ ของ
เขา ไป 9 พระเจ้า จะ ทรง ฟัง เสียง ร้อง ของ เขา หรือ เมื่อ
ความ ยาก ลําบาก มา สู่เขา 10 เขา จะ ปีติยินดีใน องค์ผู้ทรง
มหิทธิฤทธิหรื
์ อ เขาจะกราบทูล พระเจ้า ทุก เวลาหรือ 11 ข้า
จะ สอน ท่าน ทัง้ หลาย โดย พระหัตถ์ ของ พระเจ้า ข้า จะ ไม่
ปิดบัง พระดําริ ขององค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ 12 ดูเถิด ท่านทุก
คนได้เห็นเองแล้ว ทําไมท่านจึงเหลวไหลสิน
้ เชิงที เดียวเล่า
13 ต่อพระเจ้า นี่ เป็ นส่วนของคนชัว
้ ีบบังคับ
่ และมรดกซึ่งผูบ
จะ ได้ รับ จาก องค์ผู้ทรง มหิทธิฤทธิ์ 14 ถ้า ลูก หลาน ของ เขา
เพิม
่ ขึ้น ก็เพื่อ ถูก ดาบ และลูก หลานของเขาก็ หาไม่พอกิน
15 คน ของ เขา ที่เหลือ อยู่ ความ ตาย ก็ จะ ฝัง เขา เสีย และ
ภรรยา ม่าย ทัง้ หลาย ของ เขา จะ ไม่ครํา่ ครวญ 16 ถึง เขา จะ
กอบโกย เอา เงิน ไว้ มาก อย่าง ผงคลีดิน และ กอง เสื้อ ผ้า ไว้
ดังดิน เหนี ยว 17 เขาจะกองไว้ก็ได้ แต่คนชอบธรรมจะสวม
และคนไร้ผิด จะแบ่ง เงินกัน 18 เขาสร้างบ้านเหมือนอย่าง
ตัวมอด เหมือนอย่างเพิงที่คนยามสร้าง 19 คนมัง่ คัง่ จะนอน
ลง แต่เขาจะไม่ถูกรวบรวมไว้ เขาลืมตาของเขาขึ้น และเขา
ไม่อยูแล้
่ ว 20 ความสยดสยองท่วมเขาเหมือนนํ้า มากหลาย
ในกลางคืนพายุหอบเขาไป 21 ลมตะวันออกหอบเขาขึ้น และ
เขา ก็จาก ไป เหมือน พา ยุมันก็ กวาด เขา ออก ไป จาก ที่ ของ
เขา 22 พระเจ้าจะทรงเหวีย
่ งเขาอย่างไม่ปรานี เขาจะหนี จาก
พระหัตถ์ ของพระองค์ 23 คนจะตบมือเยาะเย้ยเขา และเย้ย
หยันเขาออกไปจากที่ของเขา”

28
สติปัญญาเป็นของประทานจากพระเจ้า
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“แน่ ละ ต้อง มี เหมือง สําหรับ แร่เงิน และ มีที่สําหรับ
ทองคําที่เขาถลุง 2 เขาเอาเหล็กมาจากพื้นดิน และถลุงทอง
สัมฤทธิจ
์ ากแร่ดิบ 3 มนุษย์กําจัด ความมืด และค้นหาไปยัง
เขตไกลที่สุด ค้นแร่ดิบในที่มืดครึม
้ และเงามัจจุราช 4 เขาขุด
ปล่องไกลจากที่ ฝูงคนอาศัย อยู่ คนสัญจรไปมาลืม เขาแล้ว
เขาแขวนอยูแกว
่
่งไปแกว่งมาไกลจากฝูงคน 5 ฝ่ายแผ่นดิน
นั ้นมี อาหารออกมา แต่ภายใต้ก็ควํา่ อย่างถูก ไฟไหม้ 6 ก้อน
หินของที่นั่นเป็นที่อยูของพลอยไพทู
่
รย์ และมันมผ
ี งทองคํา
7 ทางนั ้น ไม่มีเหยี่ยวรู ้ และไม่มีตาเหยีย
่ วดํา มองเห็น 8 ลูก
สิงโตไม่เคยเดินที่นั ่น สิงโตดุรา้ ยไม่ผ่านมาที่นั ่น 9 คนยื่นมือ
ที่ หิน แข็ง และ ทําลาย ภูเขา ลง ถึง ราก 10 เขา ขุด ลํา ราง ไว้
ใน หิน และ ตา ของ เขา เห็น ของ ประเสริฐ ทุก อย่าง 11 เขา
กัน ตานํ้า ไว้ เพื่อมิให้มีน้าํ ย้อย และสิง่ ที่ ปิดบัง ไว้ เขานํา มา
ให้แจ้ง 12 แต่จะพบพระปัญญาที่ไหน และที่ของความเข้าใจ
อยูที
่ ่ไหน 13 มนุษย์ไม่รูจั
้ กค่า ของ พระ ปัญญา และ ใน แผ่น
ดิน ของคนเป็นก็ หาไม่พบ 14 บาดาลพูด ว่า ‘ที่ข้า ไม่มี ’ และ
ทะเลกล่าวว่า ‘ไม่ อยูกั
่ บ ข้า’ 15 จะเอาทองคํา ซื้อก็ไม่ ได้ และ
จะ ชัง่ เงิน ให้ ตาม ราคา ก็ไม่ ได้ 16 จะ ตี ราคา เป็น ทอง คํา โอ
ฟีรก็
์ ไม่ได้ หรือเป็นพลอยสีน้ําข้าวประเสริฐหรือพลอยไพทูร
ย์ก็ไม่ ได้ 17 จะเทียบเท่า ทองคํา และแก้ว ผลึกก็ไม่ ได้ หรือ จะ
แลกกับเครือ
่ งทองคําเนื้ อดีก็ไม่ได้ 18 อย่าเอ่ยถึงหินปะการัง
และไข่มุกเลย ค่า ของพระปัญญาสูง กว่า มุกดา 19 บุษราคั
มแห่ง เมืองเอธิโอเปีย ก็เปรียบกับ พระปัญญาไม่ได้ หรือ จะ
ตี ราคาเป็น ทองคํา บริสุทธิ์ก็ไม่ ได้ 20 ดัง นั ้น พระปัญญามา
จาก ไหน เล่า และ ที่ ของ ความ เข้าใจ อยูที
่ ่ไหน 21 เป็น สิง่ ที่
ซ่อนพ้นจากตาของสิง่ ที่มีชีวิตทัง้ ปวง และปิดบังไว้จากนก
1
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ใน อากาศ 22 แดน พินาศ และ มัจจุราช กล่าว ว่า ‘เรา ได้ยน
ิ
เสียงลือเรือ
่ งพระปัญญากับหูของเรา’ 23 พระเจ้าทรงทราบ
ทางไปหาพระปัญญานั ้น และพระองค์ ทรงทราบที่อยูของ
่
24
พระ ปัญญา ด้วย
เพราะ พระองค์ ทอด พระเนตร ไป ถึงที่
สุด ปลาย แผ่น ดิน โลก และ ทรง เห็น ทุก สิง่ ที่ใต้ฟ้า สวรรค์
25 ใน เมื่อ พระองค์ ทรง กําหนด นํ้า หนั ก ให้แก่ลม และ ทรง
กะ นํ้า ด้วย เครือ
่ ง ตวง 26 เมื่อ พระองค์ ทรง สร้าง กฎ ให้ฝน
และสร้างทางไว้ให้แสงแลบของฟ้าผ่า 27 แล้วพระองค์ทอด
พระเนตรพระปัญญาและทรงประกาศ ทรงสถาปนาไว้และ
ทรง วิจัย 28 และ พระองค์ ตรัส กับ มนุษย์ว่า ‘ดูเถิด ความ
ยําเกรงองค์พระผู้ เป็น เจ้า นั ่น แหละคือ พระปัญญา และที่
จะหันจากความชัว่ คือความเข้าใจ’ ”

29

โยบแก้คํากล่าวหาผิด
แล้ว โย บก็กล่า วก ลอน ภาษิ ต ของ ท่าน อีกว่า 2 “โอ ข้า
อยาก จะ อยู่ อย่าง แต่ละ เดือน ที่ ผ่าน ไป อย่าง ใน สมัย เมื่อ
พระเจ้า ทรงพิทักษ์ข้า 3 เมื่อ ประทีป ของพระองค์ ส่องเหนื อ
ศีรษะ ข้า และ ข้า เดิน ฝ่า ความ มืด ไป ด้วย ความ สว่าง ของ
พระองค์ 4 อย่างข้าเมื่อครัง้ ยังหนุ่มแน่ นอยู่ เมื่อความลึกลับ
แห่ง พระเจ้า ทรง อยู่ เหนื อ เต็นท์ ของ ข้า 5 เมื่อ องค์ผู้ทรง
มหิทธิฤทธิยั
์ งอยู่กับข้า และลูกหลานห้อมล้อมข้า 6 เมื่อเขา
ล้าง ย่าง เท้า ของ ข้า ด้วย นมข้น และ ก้อน หิน เท ธาร นํ้ามัน
ออกให้ข้า 7 เมื่อข้าออกมายังประตูเมือง เมื่อข้าเตรียมที่ นั่ง
ของข้าที่ถนน 8 คนหนุ่มๆเห็นข้าแล้วก็หลีกไป คนสูงอายุลุก
ขึ้น ยืน 9 เจ้านายหยุด พูด เอามือ ปิดปากของตนไว้ 10 เสียง
ของขุนนางก็ สงบลง และลิน
้ ของเขาก็ เกาะติด เพดานปาก
1
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11 เมื่อหูได้ยินแล้ว ต่างก็วา
่ ข้าเป็นสุข และเมื่อตาดู ก็ยกย่อง

ข้า 12 เพราะ ว่า ข้า ช่วย คน ยากจน ที่ ร้อง ให้ช่วย และ เด็ก
กําพร้า พ่อ ที่ไม่มีใครอุปถัมภ์เขา 13 พรของคนที่ จวนพินาศ
ก็ มาถึง ข้า และข้า เป็น เหตุให้จิตใจของหญิงม่ายร้องเพลง
ด้วยความชื่นบาน 14 ข้า สวมความชอบธรรม และมันก็ หอ
่
หุม
้ ข้า ไว้ ความยุติธรรมของข้า เหมือนเสื้อ คลุม และผ้า โพก
ศีรษะ 15 ข้า เป็น นั ยน์ ตา ให้คน ตาบอด และ เป็น เท้า ให้ คน
ง่อย 16 ข้า เป็น บิดาให้ คนขัดสน และข้า สอบสวนเรือ
่ งของ
ผู้ที่ข้า ไม้รู จ
้ ัก 17 ข้า หัก ขากรรไกรของคนชัว่ และได้ ดึง เอา
เหยื่อ จากฟัน ของเขา 18 แล้ว ข้า คิด ว่า ‘ข้า จะตายในรัง ของ
ข้า และข้า จะทวี วน
ั เวลาของข้า อย่างทราย 19 รากของข้า
จะแผ่ ไปถึง นํ้า มีน้าํ ค้างบนกิง่ ของข้า ตลอดคืน 20 สง่า ราศี
ของข้า สดชื่น อยู่ กับ ข้า และคัน ธนู ของข้า ใหม่ เสมออยู่ ใน
มือ ข้า’ 21 คนทัง้ หลายเงีย
่ หู ฟัง ข้า และคอยอยู่ และเงียบอยู่
ฟัง คํา ปรึกษาของข้า 22 หลัง จากที่ข้า พูด แล้ว เขาก็ไม่พูด
อีก เลย และคํา ของข้า ก็กลน
ั ่ ลงมาเหนื อ เขา 23 เขาคอยข้า
เหมือนคอยฝน เขาอ้าปากของเขาเหมือนอย่างรอรับน้าํ ฝน
ชุกปลายฤดู 24 ถ้าข้าหัวเราะเยาะเขา เขาก็ไม่ยอมเชื่อ และ
สีหน้า อัน ผ่องใสของข้า เขาก็มิได้ทําให้หม่นหมองลง 25 ข้า
เลือกทางให้เขา และนั ่ง เป็น หัวหน้า และอยู่ อย่า งกษั ตริย์
ท่ามกลางกองทหาร อย่างผู้ที่ปลอบโยนคนที่ครํา่ ครวญ”

30
ความมัง่ มีของโยบกลายเป็นความยากจน
“แต่เดีย
๋ ว นี้ เขา เยาะ ข้า คือ คน ที่ อ่อน กว่า ข้า น่ ะ คนที่
ข้า จะเหยียดหยามพ่อ ของเขา ถึงกับ ไม่ยอมให้อยูกั
่ บ สุนัข
ที่ เฝ้า ฝูง แพะแกะของข้า 2 ข้า จะได้ อะไรจากกําลังมือ ของ
เขาทัง้ หลาย คือของคนที่ เรีย
่ วแรงเขาหมดไปแล้ว 3 เพราะ
1
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เหตุ ความ ขาดแคลน และ หิวโหย พวก เขา จึง อยู่ อย่าง โดด
เดี่ยว เมื่อก่อนเขาหนี ไปยัง ถิน
่ ทุรกัน ดารซึ่ง รกร้างและถูก
4
ทิง้ ไว้เสียเปล่า เขาเก็บผักชะครามซึ่งอยูก
่ ับพุ่มไม้ และเอา
รากต้นไม้ จําพวกสนจู นิ เปอร์มาเป็น อาหาร 5 เขาถูก ขับ ไล่
ออกไปจากท่ามกลางคน (มีคนตะโกนตามเขาไปอย่างตาม
โจร) 6 ฉะนั ้น เขา ต้อง พัก อยูที
่ ่ลํา ละหาน ใน โพรง ดิน และ
7
ซอกหิน เขาร้องอยู่ ท่ามกลางพุ่ม ไม้ เขาเบียดกัน อยูภาย
่
ใต้ต้น ตําแย 8 เขาเป็น ลูก ของคนถ่อย เออ เป็น ลูก ของคน
เสีย ชื่อ เขาถูก กวาดออกไปเสีย จากแผ่น ดิน 9 และบัดนี้ ข้า
กลายเป็น เพลงเยาะเย้ย ของเขา เออ ข้า เป็น คํา ครหาของ
เขา 10 เขาทัง้ หลายสะอิดสะเอียนข้า และเหิน ห่างจากข้า
เขาไม่ รงั ้ รอที่ จะถ่มน้าํ ลายลงหน้า ของข้า 11 เพราะพระเจ้า
ทรงหย่อนสายธนูของข้า และให้ข้าตกตํ่า เขาทัง้ หลายก็เหวี่
ยงความยัง้ คิด เสีย ต่อ หน้า ข้า 12 คนหนุ่มลุก ขึ้น ข้างขวามือ
ของข้า เขาผลักดัน เท้า ของข้า ออกไป เขาเหวีย
่ งทางแห่ง
13
ความพินาศไว้ต่อสู้ข้า เขาพัง ทางเดิน ของข้า เขาเสริม
ภัย พิบัติให้ข้า ไม่มีผู้ใด ช่วย เขา ไว้เลย 14 เขา มา หา ข้า อย่า
งกับน้าํ ที่ ทะลัก เข้า มาอย่างเต็มที่ เขากลิง้ ตัว เข้า มาหาข้า
ท่ามกลาง ซาก ปรักหัก พัง 15 ความ สยดสยอง ต่างๆ หัน มา
ใส่ข้า จิตใจของข้า ถูก เขาติดตามอย่างลมตาม และความ
เจริญ รุ ง่ เรืองของข้า สูญ ไปเสีย อย่างเมฆ 16 บัดนี้ จิตใจของ
ข้า ก็ ละลาย ไป วัน แห่ง ความ ทุกข์ ใจ ยึด ตัว ข้า ไว้ 17 กลาง
คืน กระดูก ข้า ทะลุไป และ ความ เจ็บ ปวด ที่ แทะ ข้า นั ้น ไม่
หยุด พัก เลย 18 เครือ
่ งแต่ง กายของข้า เสีย รู ป ไปด้วยความ
รุ นแรงแห่งโรคนี้ มันมัดข้าอย่างผ้าคอเสื้อรัดข้า 19 พระเจ้า
ทรงเหวีย
่ งข้า ลงในปลัก และข้า ก็ กลายเป็น เหมือนผงคลี
และ ขี้เถ้า 20 ข้า พระองค์ ร้อง ทูล พระองค์ และ พระองค์ หา
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ทรง สดับ ข้า พระองค์ไม่ ข้า พระองค์ ยืน ขึ้น และ พระองค์
หา ทรง มอง ไม่ 21 พระองค์กลับ ทรง ดุรา้ ย ต่อ ข้า พระองค์
พระองค์ทรงต่อต้านข้าพระองค์ ด้วยพระหัตถ์ ทรงฤทธิข
์ อง
22
พระองค์ พระองค์ทรงชู ข้าพระองค์ข้น
ึ เหนื อลม และทรง
ให้ข้าพระองค์ขี่ลม และทรงให้ตัวข้าพระองค์ละลายไป 23 ข้า
พระองค์ทราบแล้วว่าพระองค์จะทรงให้ข้าพระองค์ตายเสีย
และ ให้ ไป สู่ที่กําหนด ของ คน เป็น ทัง้ ปวง 24 ถึง กระนั ้น เขา
จะไม่ ยื่นมือ ของเขาออกช่วยคนในแดนคนตาย ถึง แม้ว่า
พวก เขา ร้องขอ ความ ช่วย เหลือ ใน ท่า มก ลาง ภัย พิบัติของ
เขา 25 ข้ามิได้ร้องไห้เพื่อผู้ที่วันเวลาของเขายากเย็นหรือ จิต
ใจของข้า มิได้โศกสลดเพื่อ คนขัดสนหรือ 26 แต่เมื่อ ข้ามอง
หาของดี ของร้ายก็มาถึง และเมื่อข้าคอยความสว่าง ความ
มืดก็มาถึง 27 จิตใจของข้า ร้อนรุ ม
่ ไม่ เคยสงบเลย วัน แห่ง
ความทุกข์ ใจมาพบข้า 28 ข้า ได้ไว้ทุกข์ มิใช่ด้วยแดด ข้า ยืน
ขึ้น ในที่ชุมนุม ชน และร้องขอความช่วยเหลือ 29 ข้า เป็น พี่
น้ องกับ มังกร และเป็น เพื่อนกับ นกเค้าแมว 30 ผิวหนั ง ของ
ข้า ดํา กระดูก ของข้า ร้อนอย่างไฟไหม้ 31 เพราะฉะนั ้น เสียง
พิณ เขาคู่ ของข้า กลายเป็น เสียงโหยไห้ และเสียงขลุ่ย ของ
ข้ากลายเป็นเสียงของผู้ที่ร้องไห้”

31
โยบปกป้องความซื่อสัตย์ของตนเอง
“ข้า ได้ ทํา พันธ สัญญา กับนัยน์ ตา ของ ข้า แล้ว ข้า
จะ มอง หญิง พรหมจารีได้อย่างไร 2 อะไร จะ เป็น ส่วน ของ
ข้า จาก พระเจ้า เบื้อง บน และ เป็น มรดก ของ ข้า จาก
องค์ผู้ทรง มหิทธิฤทธิ์ ณ ที่ สูง 3 มิใช่ภยันตราย สําหรับ คน
ชัว่ และ ภัย พิบติ
ั สําหรับ คน ที่ กระทํา ความ ชัว่ ช้า ดอก หรือ
4 พระองค์มิทรงเห็น ทางที่ ข้า ไป และนั บ ฝี ก้าวของข้า ดอก
1
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หรือ 5 ถ้า ข้า ได้ ดําเนิ น ไปกับ ความไร้สาระ และเท้า ของข้า
เร่ง ไปสู่ ความหลอกลวง 6 ก็ขอให้เอาข้า ชังด
่ ้วยตราชูเที่ยง
ตรง และ ขอ พระเจ้า ทรง ทราบ ความ ซื่อสัตย์ของ ข้า 7 ถ้า
ย่างเท้า ของข้า หัน ออกไปจากทาง และจิตใจของข้า ดําเนิ น
ตามนั ยน์ ตาของข้า และถ้าความด่างพร้อยใดๆเกาะติดมือ
ข้า 8 ก็ขอ ให้ข้า หว่าน และ ให้ คน อื่นกิน และ ขอ ให้สิ่ง ที่
งอก ขึ้น เพื่อ ข้า ถูก ถอน ราก เอา ไป 9 ถ้า ใจ ของ ข้า ถูกล่ อช
วน ไป หา ผู้หญิง และ ข้า ได้ ซุ่ม อยูที
่ ่ประตูเพื่อน บ้าน ของ ข้า
10 แล้ว ก็ขอให้ภรรยาของข้า โม่แป้ง ให้คนอื่น และให้ คนอื่น
โน้ มทับ นาง 11 เพราะนั ่น เป็น ความผิด ที่ร้ายกาจ และเป็น
ความชัว่ ช้า ที่ผู้พิพากษาต้องปรับ โทษ 12 เพราะนั ่น จะเป็น
ไฟผลาญให้ ไปถึง แดนพินาศ และจะถอนรากผลเพิม
่ พูน
13
ทัง้ ปวง ของ ข้า
ถ้า ข้า ดูถูก เรือ
่ ง ของ ทาส หรือ ทาส หญิง
ของ ข้า เมื่อ เขา นํา มา ร้อง ทุกข์ ต่อ ข้า 14 เมื่อ พระเจ้า ทรง
ลุก ขึ้น แล้ว ข้า จะ ทํา อะไร ได้ เมื่อ พระองค์ ทรง สอบถาม
ข้า จะทูล ตอบพระองค์อย่างไร 15 พระองค์ผู้ทรงสร้างข้า ใน
ครรภ์ มิได้ทรงสร้างเขาหรือ มิใช่พระองค์องค์เดียวเท่านั ้น
หรือ ที่ทรงสร้างเราทัง้ สองในครรภ์ 16 ถ้าข้าได้หน่วงเหนี่ ยว
สิง่ ใดๆที่ คนยากจนอยากได้ หรือ ได้ กระทํา ให้นั ยน์ ตาของ
หญิงม่า ยม อง เสีย เปล่า 17 หรือ ข้า รับ ประทาน อาหาร ของ
ข้า แต่ลําพัง และคนกําพร้า พ่อ ไม่ได้ร่วมรับ ประทานอาหาร
นั ้น ด้วย 18 (เพราะตัง้ แต่ เด็ก มา เขาเติบ โตขึ้นกับ ข้า อย่าง
อยู่ กับ พ่อ และ ข้า ได้ เป็น ผู้ แนะนํา เธอ ตัง้ แต่ครรภ์มารดา
ของข้า) 19 ถ้า ข้า เห็น คนหนึ่ ง คนใดพินาศเพราะขาดเสื้อผ้า
หรือ เห็น คน ขัดสน ไม่มีผ้า คลุม กาย 20 ถ้า บัน
้ เอว ของ เขา
มิได้อวยพร แก่ข้า และ ถ้า เขา มิได้อบอุน
่ ด้วย ขน แกะ ของ
ข้า 21 ถ้า ข้า ยกมือ ขึ้น แตะต้องคนกําพร้า พ่อ เพราะข้า เห็น
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ความ สนั บ สนุนที่ประตู เมือง 22 แล้ว ก็ให้กระดูก ไหปลาร้า
หลุด จาก บ่า ของ ข้า และ ให้ แขน ของ ข้า หัก หลุด จาก ข้อ
ต่อ เสีย เถิด 23 เพราะ ข้า สยดสยอง ด้วย ภัย พิบติ
ั ที่มา จาก
พระเจ้า และด้วยเหตุ ความโอ่อา่ ตระการของพระองค์ ข้า
ทําอะไรไม่ได้ 24 ถ้าข้ากระทําให้ทองคําเป็นที่ไว้ใจหรือพูดกับ
ทองคําเนื้ อดีว่า ‘ท่านเป็นที่วางใจของข้า’ 25 ถ้าข้าเปรมปรีดิ์
เพ ราะ สมบัติของ ข้า มากมาย หรือ เพราะ มือ ของ ข้า ได้ มา
มาก 26 หรือข้าเพ่งดวงอาทิตย์เมื่อส่องแสง หรือดวงจันทร์
เมื่อ เคลื่อนไปอย่างสง่า 27 และจิตใจของข้า ถูกล่ อชวนอยู่
อย่างลับๆ และปากของข้าจุบมือของข้า 28 นี่ เป็นความชัว่ ช้า
ด้วยที่ผู้พิพากษาจะต้องปรับ โทษ เพราะข้า คงต้องปฏิเสธ
พระเจ้า เบื้อง บน 29 ถ้า ข้า เปรม ปรีดิ์ เมื่อ ผู้ที่เกลียด ชัง ข้า
นั ้น พินาศ หรือ ลิงโลดเมื่อ เหตุ รา้ ยมาทัน เขา 30 ข้า ไม่ยอม
ให้ปากของข้า บาปไปโดยขอชีวต
ิ ของเขาด้วยคํา สาปแช่ง
31 ถ้า คนแห่ง เต็นท์ ของข้า มิได้กล่าวว่า ‘โอ ยังมี ใครที่ไหนที่
กิน เนื้ อ ของนายไม่อิม
่ ’ 32 คนต่างถินม
่ ิได้พัก อยู่ ในถนน ข้า
33
เปิด ประตูให้แก่คนเดิน ทาง ถ้า ข้า ปิดบัง การละเมิด ของ
ข้า อย่า งอาดัม ด้วย ซ่อน ความ ชัว่ ช้า ของ ข้า ไว้ ใน อก ของ
ข้า 34 เพราะ ข้า กลัว มวลชน และ กลัวที่ ครอบครัว ต่างๆ จะ
เหยียดหยามข้า ข้า จึง นิ่ ง เสีย ไม่ออกไปพ้น ประตูบ้าน 35 โอ
ข้า อยากให้ สัก คนหนึ่ ง ฟัง ข้า ดูเถิด ความปรารถนาของข้า
คือ ขอองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิตอบข้
า ข้า อยากได้ คํา สํานวน
์
ฟ้องข้า ซึ่ง คู่ ความเขียนขึ้น 36 ข้า จะใส่ บ่า แบกไปแน่ ที เดียว
ข้า จะมัดมัน ไว้ ต่างมงกุฎ 37 ข้า จะแจ้ง จํานวนฝี ก้าวของข้า
แก่พระองค์ ข้าจะเข้าไปเฝ้าพระองค์อย่างเป็นเจ้านาย 38 ถ้า
ที่ดินของข้า ร้องกล่าวโทษข้า และร่องไถในนั ้นร้ องไห้ด้วย
กัน 39 ถ้าข้ากินผลิตผลของมันด้วยมิได้เสียเงิน และกระทํา
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ให้เจ้า ของ ที่ดินเดิมนัน
้ เสีย ชีวต
ิ 40 ก็ขอ ให้มีต้น ผัก หนาม
งอกแทนข้าวสาลี และหญ้า สาบแร้ง แทนข้าวบาร์เลย์” จบ
ถ้อยคําของโยบ

32

เอลีฮูมากล่าวฝ่ายพระเจ้า
1 ดัง นั ้น บุรุ ษ ทัง
้ สาม ก็ หยุด ตอบ โยบ เพ ราะ โยบ ชอบ
ธรรม ใน สายตา ของ ตนเอง 2 แล้ว เอ ลีฮู บุตร ชาย บา รา
เคล คนบุชี ครอบครัว ราม ก็โกรธ เขาโกรธโยบ เพราะท่า
นอ้างตัวว่า ชอบ ธรรม หา ใช่ พระเจ้า ไม่ 3 เขา โกรธ สหาย
สามคนของโยบด้วย เพราะเขาทัง้ หลายตอบไม่ได้ ทัง้ ๆที่
เขา หา ว่า โยบ ผิด 4 ฝ่าย เอ ลี ฮู คอย จน โย บ พูด จบ เพราะ
พวก เขา แก่ กว่า ตน 5 และ เมื่อ เอ ลีฮูเห็นว่า ไม่มีคํา ตอบ ใน
ปากของบุรุษ ทัง้ สามนี้ แล้ว เขาจึง โกรธ 6 และเอลีฮู บุตร
ชาย บา รา เคล คนบุชี กล่าว ว่า “ข้าพเจ้า ยัง เยาว์วัย และ
ท่านสูง อายุแล้ว เพราะฉะนั ้น ข้าพเจ้า เกรงกลัวที่ จะกล่าว
ความคิดเห็นของข้าพเจ้าแก่ท่าน 7 ข้าพเจ้าว่า ‘ขอให้วัยพูด
เถิด และ ให้ปีหลาย ปี สอน สติปัญญา ’ 8 แต่มีจิต วิญญาณ
ในมนุษย์ การดลใจจากองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิกระทํ
า ให้ เขา
์
9
เข้าใจ ไม่ใช่ผู้ ยิง่ ใหญ่เท่านั ้นที่ เป็น คน ฉลาด หรือ คน สูง
อายุเข้าใจความยุติธรรม 10 เพราะฉะนั ้น ข้าพเจ้าจึงว่า ‘ขอ
ฟัง ข้าพเจ้า ขอ ให้ข้าพเจ้า กล่าว ความ คิด เห็น ของ ข้าพเจ้า
ด้วย’ 11 ดูเถิด ข้าพเจ้า ได้ คอย ฟัง คํา ของ ท่าน ทัง้ หลาย
ข้าพเจ้าเงีย
่ หูฟังเหตุผลของท่านขณะที่ ท่านค้นหาว่าจะพูด
12
ว่า กระไร เออ ข้าพเจ้า สนใจฟัง ท่าน และ ดูเถิด ไม่มีผู้ใด
ให้เหตุผล อัน ควร แก่ โยบ ใน พวก ท่าน ไม่มีผู้ใด ที่ ตอบ คํา
ของโยบได้ 13 อย่า เพ่อ พูด นะว่า ‘เราได้ พบพระปัญญาแล้ว
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พระเจ้า ทรงผลัก เขาลงแล้ว มิใช่มนุษย์ ’ 14 เขามิได้เพ่งเล็ง
ถ้อยคํา ของ เขา ใส่ข้าพเจ้า และ ข้าพเจ้า จะ ไม่ ตอบ ถ้อยคํา
ของเขาด้วยคํา พูด ของท่าน 15 เขาทัง้ หลายก็ตกตะลึง เขา
ไม่ตอบอีก เขาไม่มีถ้อยคําจะพูดสักคําเดียว 16 และข้าพเจ้า
จะคอยหรือ (เพราะเขาทัง้ หลายไม่พูด เพราะเขายืน อยูที
่ ่
นั ่น ไม่ตอบอีก) 17 ข้าพเจ้า กล่าวว่า ‘ข้าพเจ้า จะให้ คํา ตอบ
ของ ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า จะ สําแดง ความ คิด เห็น ของ ข้าพเจ้า
ด้วย 18 เพราะข้าพเจ้ามีถ้อยคําเต็มตัว จิตใจภายในข้าพเจ้า
บังคับ ข้าพเจ้า อยู’่ 19 ดูเถิด จิตใจของข้าพเจ้า เหมือนเหล้า
องุน
่ ซึ่งไม่มีที่ระบายออก เหมือนถุงหนั งเหล้าองุน
่ ใหม่จะระ
20
เบิดอยรู่ อมร่อแล้ว ข้าพเจ้าต้องพูดจึงจะได้ความบรรเทา
ข้าพเจ้า ต้องเปิด ริม ฝีปากขึ้น ตอบ 21 ข้าพเจ้า จะไม่ แสดงอ
คติต่อบุคคลใดๆ หรือใช้การประจบสอพลอต่อผู้ใด 22 เพราะ
ข้าพเจ้าประจบสอพลอไม่ได้ ถ้าทําอย่างนั ้น ผู้ทรงสร้างของ
ข้าพเจ้าจะกําจัดข้าพเจ้าเสียในไม่ช้า”

33

เอลีฮูให้เหตุผลกับโยบ
“ท่าน โยบ เจ้าข้า อย่างไร ก็ตาม ขอ ฟัง คํา ของ ข้าพเจ้า
และ ฟัง ถ้อยคํา ทัง้ สิน
้ ของ ข้าพเจ้า 2 ดูเถิด บัดนี้ ข้าพเจ้า
ได้ อ้า ปาก ลิน
้ ภายใน ปาก ของ ข้าพเจ้า ก็พูด 3 ถ้อยคํา
ของ ข้าพเจ้า สําแดง ความ เที่ยง ธรรม แห่ง จิตใจ และ ริม
ฝีปาก ของ ข้าพเจ้า จะ กล่าว ความ รู อย่
้ าง จริงใจ 4 พระ
วิญญาณ ของ พระเจ้า ได้ ทรง สร้าง ข้าพเจ้า และ ลมปราณ
ของ องค์ผู้ทรง มหิทธิฤทธิได้
์ ให้ชีวิต แก่ข้าพเจ้า 5 ถ้า ท่าน
ตอบ ข้าพเจ้า ได้ ก็ตอบ ซี จง ลําดับ ถ้อยคํา ของ ท่าน ต่อ
หน้า ข้าพเจ้า เชิญ เถอะ 6 ดูเถิด ข้าพเจ้า อยู่ อย่าง ท่าน
ตรงพระพักตร์พระเจ้า พระองค์ทรงปั้ นข้าพเจ้า ขึ้น มาจาก
1
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ดิน ด้วย เหมือน กัน 7 ดูเถิด อย่า ให้ ความ กลัว ข้าพเจ้า
กระทํา ให้ ท่าน ตกใจ ข้าพเจ้า จะ ไม่ ชักชวน ท่าน หนั ก เกิน
ไป 8 แน่ ละ ท่านพูด ให้ ข้าพเจ้า ฟัง และข้าพเจ้า ได้ยน
ิ เสียง
ถ้อยคํา ของท่านว่า 9 ‘ข้าพเจ้า สะอาด ปราศจากการละเมิด
ข้าพเจ้า บริสุทธิ์ ไม่มีความ ชัว่ ช้า ใน ข้าพเจ้า เลย 10 ดูเถิด
พระองค์ทรงหาเรือ
่ งกับข้าพเจ้า พระองค์ทรงนั บว่าข้าพเจ้า
เป็นศัตรู กับพระองค์ 11 พระองค์ทรงเอาเท้าของข้าพเจ้าใส่
ขื่อ ไว้ และ ทรง เฝ้า ดู ทาง ของ ข้าพเจ้า ทัง้ สิน
้ ’ 12 ดูเถิด ใน
เรือ
่ ง นี้ ท่าน ไม่ยุติธรรม เลย ข้าพเจ้า จะ ตอบ ท่าน พระเจ้า
ใหญ่ ยิง่ กว่า มนุษย์ 13 ทําไม ท่าน จึง โต้แย้งกับ พระองค์
เพราะ พระองค์ไม่ทรง รายงาน เรือ
่ ง พระ ราช กิจ ใดๆ ของ
14
พระองค์เลย เพราะ พระเจ้า ตรัส ครัง้ หนึ่ ง เออ สอง ครัง้
แต่มนุษย์ไม่หยัง่ รู ได้
้ 15 ในความฝัน ในนิ มิตกลางคืนเมื่อคน
หลับ สนิ ท เมื่อ เขาเคลิบเคลิม
้ อยู่ บนที่นอนของเขา 16 แล้ว
พระ องค์ ทรง เบิกหู ของ มนุษย์ และ ทรง ประทับ ตรา คํา สัง่
สอน ของ เขา ไว้ 17 เพื่อ ว่า พระองค์ จะ ได้ หัน ให้มนุษย์กลับ
จากเป้า หมายของเขา และตัด ความเย่อ หยิง่ ออกเสีย จาก
มนุษย์ 18 พระองค์ทรง ยึด เหนี่ ยว วิญญาณ ของ เขา ไว้ จาก
ปากแดนคนตาย และยึดชีวต
ิ ของเขาไว้จากการที่จะพินาศ
ด้วยดาบ 19 มนุษย์ยังถูกตีสอนด้วยความเจ็บปวดบนที่นอน
ของเขาด้วย และด้วยความเจ็บ ปวดอย่างสาหัส ในกระดูก
ต่างๆ ของ เขา 20 ชีวิต ของ เขา จึง ได้เบื่อ อาหาร และ จิตใจ
จึง ได้ เบื่อ อาหารโอชะ 21 เนื้ อ ของเขาทรุ ด โทรมไปมากจน
มอง ไม่เห็น กระดูก ของ เขา ซึ่ง แล ไม่เห็นนั ้นก็โผล่ออก มา
22 เออ วิญญาณ ของ เขา เข้าไป ใกล้ ปาก แดน คน ตาย และ
ชีวต
ิ ของเขาใกล้ผู้ที่นํา ความตายมา 23 ถ้า มีผู้ส่ง ข่าวผู้หน่ึ
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งมาเพื่อเขาเป็นล่าม หน่งึ ในพันเพื่อแถลงแก่มนุษย์ว่าอะไร
ถูก เพื่อ เขา 24 และ ผู้ ส่ง ข่าว นั ้น กรุ ณา เขา ทูล ว่า ‘ขอ ทรง
ปล่อยเขาให้พ้นจากที่จะไปยังปากแดนคนตาย ข้าพระองค์
พบค่า ไถ่แล้ว 25 เนื้ อ ของเขาจะอ่อนกว่า เนื้ อ เด็ก ขอให้เขา
กลับ ไป สู่ กําลัง เหมือน เมื่อ ยัง หนุ่ม’ 26 เขา จึง จะ อธิษฐาน
ต่อ พระเจ้า และ พระองค์ จะ ทรง พอ พระทัย เขา เขา จะ
เห็น พระพักตร์พระองค์ด้วยความชื่นบาน แล้ว พระองค์ จะ
ทรงให้มนุษย์กลับ สู่ สภาพความชอบธรรม 27 พระองค์ทรง
ทอด พระเนตร มนุษย์ และ ถ้า ผู้ ใด กล่าว ว่า ‘ข้า บาป แล้ว
และ เห็น ผิด เป็น ชอบ และ มิได้เป็น ประโยชน์ อะไร แก่ข้า ’
28 พระองค์จะทรงไถ่จิตวิญญาณของเขาให้ พ้น จากการลง
ไปสู่ ปากแดนคนตาย และชีวต
ิ ของเขาจะเห็น ความสว่าง
29 ดูเถิด พระเจ้าทรงกระทําสิง
่ เหล่านี้ ทัง้ สินก
้ ับมนุษย์บ่อยๆ
หลายครัง้ 30 เพื่อจะนําจิตวิญญาณของเขามาจากปากแดน
คนตาย เพื่อ ให้เขาแจ่ม แจ้ง ขึ้น ด้วยความสว่างแห่ง ผู้ทรง
มีชีวต
ิ 31 โอ ท่าน โยบ เจ้าข้า ขอ ตัง้ ใจ ฟัง ข้าพเจ้า ขอ เงียบ
และข้าพเจ้า จะพูด 32 ถ้า ท่านมี อะไรพูดก็ ตอบข้าพเจ้า มา
เถอะ เพราะข้าพเจ้าปรารถนาแก้คดีให้ท่าน 33 ถ้าหาไม่ก็ขอ
ฟังข้าพเจ้า ขอเงียบและข้าพเจ้าจะสอนปัญญาให้แก่ท่าน”

34
เอลีฮูกล่าวถึงเหตุผลต่างๆของโยบ

เอลีฮูพูดต่อ ไปว่า 2 “โอ ท่านผู้มีปัญญา ขอฟัง ถ้อยคํา
ของข้าพเจ้า ท่านผู้มี ความรู ้ ขอเงีย
่ หู ฟัง ข้าพเจ้า 3 เพราะ
หูก็ลอง ชิม ถ้อยคํา อย่าง กับ เพดาน ปาก ชิม อาหาร 4 ขอ
ให้เรา เลือก สิง่ ที่ถูก ขอ ให้เรา เรียน รู ้ ใน พวก เรา เอง ว่า
อะไร ดี 5 เพราะ โย บก ล่า ว ว่า ‘ข้าพเจ้า เป็น คน ชอบ ธรรม
1

โยบ 34:6

54

โยบ 34:20

และ พระเจ้า ทรง เอา ความ ยุติธรรม ที่ ควร ตก แก่ ข้าพเจ้า
ไป เสีย’ 6 ข้าพเจ้า ถูก นั บ เป็น คน มุสา ถึง แม้ข้าพเจ้า ชอบ
ธรรม แผลของข้าพเจ้ารักษาไม่ หายแม้วา่ ข้าพเจ้าไม่มีการ
ละเมิด เลย 7 ใครหนอที่ จะเหมือ นโยบ ผู้ดื่ม ความเหยียด
หยาม เห มือ นดื่มน้าํ 8 ผู้เข้า สังคม กับ คน กระทํา ความ ชัว่
ช้า และ เดิน ไป กับ คน ชัว่ 9 เพราะ ท่าน ได้กล่าว ว่า ‘ไม่เป็น
ประโยชน์ อะไร แก่มนุษย์เรา ที่ เขา จะ ปีติยินดีใน พระเจ้า’
10 เพราะ ฉะนั ้น ท่าน ผู้มีความ เข้าใจ ขอ ฟัง ข้าพเจ้า เมิน
เสีย เถิด ที่ พระเจ้า จะทรงกระทํา ความชัว่ และที่องค์ผู้ทรง
มหิทธิฤทธิจะทรงกระทํ
า ความชัว่ ช้า 11 เพราะพระเจ้า ทรง
์
สนองตามการกระทํา ของมนุษย์ และพระองค์ ทรงให้เกิด
แก่ เขาตามการกระทํา ของเขา 12 แน่ นอนทีเดียว พระเจ้า
จะ ไม่ ทรง กระทํา ชัว่ และ องค์ผู้ทรง มหิทธิฤทธิจะ
์ ไม่ ทรง
ผันแปร ความ ยุติธรรม 13 ใคร แต่ง ตัง้ ให้พระองค์ปกครอง
โลก หรือ ใคร เล่า มอบ หมาย ทัง้ โลก ไว้ กับ พระองค์ 14 ถ้า
พระองค์ ทรง เอา พระทัย ใส่ กับ มนุษย์ และ ทรง รวบรวม
วิญญาณ และ ลมปราณ ของ เขา กลับ มา สู่พระองค์ 15 เนื้ อ
หนั ง ทัง้ สินก
้ ็ จะ พินาศ ไป ด้วย กัน และ มนุษย์ก็จะ กลับ ไป
เป็น ผงคลีดิน 16 ถ้า ท่าน มีความ เข้าใจ ขอ ฟัง ข้อ นี้ ขอ ฟัง
เสียง ถ้อยคํา ของ ข้าพเจ้า 17 ผู้ที่เกลียด ชัง ความ ยุติธรรม
ควร จะ ปกครอง หรือ ท่าน จะ ประณาม ผู้ที่ชอบ ธรรม ที่สุด
หรือ 18 เหมาะ สม หรือ ไม่ที่จะ พูด แก่กษั ตริยว่
์ า ‘ท่าน ผู้ชัว่
ร้าย ’ และ แก่เจ้า นาย ว่า ‘ท่าน ทัง้ หลาย ผู้อธรรม ’ 19 ยิง่
ไม่ เหมาะ สม ที่ จะ แสดง อคติแก่เจ้า นาย หรือ ไม่ทรง เห็น
แก่ คน มัง่ คัง่ มากกว่า คน ยากจน เพราะ คน ทัง้ หมด นี้ เป็น
พระหัตถกิจ ของพระองค์ 20 สัก ครู เดี
่ ยวเขาทัง้ หลายก็ตาย
เวลาเที่ยงคืนประชาชนตัวสัน
่ และตายไป และผู้มีอานุภาพ
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ก็ถูก เอา ไป เสียมิใช่ด้วย มือมนุษย์ 21 เพราะ พระเนตร ของ
พระองค์มอง ดูทาง ทัง้ หลาย ของ มนุษย์ พระองค์ทรง เห็น
ย่างเท้า ของเขาหมด 22 ไม่มีที่มืด ครึม
้ หรือ เงามัจจุราชซึ่ง
23
คนกระทํา ความชัว่ ช้า จะซ่อนตัว ได้ เพราะพระองค์ จะไม่
ทรงกําหนดให้มนุษย์ทํา เกิน สิง่ ที่สมควร ให้เข้า เฝ้า พระเจ้า
รับ การ พิพากษา 24 พระองค์ทรง ทุบ ผู้มีอานุ ภาพ เป็น ชิน
้ ๆ
25
โดย ไม่ ต้อง นั บ และ ทรง ตัง้ คน อื่น ไว้แทน เพราะ ฉะนั ้น
พระองค์ ทรง ทราบ กิจการ ของ เขา และ ทรง ควํา่ เขา เสีย
ใน กลาง คืน เขา ก็ แหลก ไป 26 พระองค์ทรง ตี เขา เหมือน
อย่างคนชัว่ ต่อ หน้า ต่อตาคนอื่น 27 เพราะว่า เขาทัง้ หลาย
หัน กลับ เสีย จากการติดตามพระองค์ และไม่ นับถือ มรรคา
ของพระองค์แต่อย่างใดเลย 28 เหตุ นี้เขาจึง กระทํา ให้ เสียง
ร้อง ของ คน ยากจน มา ถึง พระองค์ และ พระองค์ ทรง ฟัง
เสียงร้องของผู้รบ
ั ความทุกข์ใจ 29 เมื่อพระองค์ทรงประทาน
ความสงบให้ ใครจะสร้างความยุง่ ยากได้ เมื่อพระองค์ ทรง
ซ่อน พระ พักตร์ ของ พระองค์ ใคร จะ เห็น พระองค์ได้ ไม่ว่า
จะทําแก่ประชาชาติหรือแก่บุคคลก็เหมือนกัน 30 เพื่อว่าคน
หน้า ซื่อ ใจคดจะไม่ได้ครอบครอง และเขาจะไม่ วางกับดัก
ประชาชน 31 เพราะ เป็น สิง่ เหมาะ สม ที่ จะ ร้อง ทูล พระเจ้า
ว่า ‘ข้า พระองค์ได้รับ การ ตี สอน แล้ว ข้า พระองค์ จะ ไม่ ทํา
ผิด ต่อ ไป อีก 32 ขอ ทรง โปรด สอน ข้า พระองค์ ถึง สิง่ ที่ ข้า
พระองค์มอง ไม่ เห็น ถ้า ข้า พระองค์ กระทํา ความ ชัว่ ช้า ข้า
พระองค์ จะไม่ กระทํา อีก’ 33 การตอบสนองของพระองค์ จะ
ต้อง เป็น อย่าง ที่ ท่าน ต้องการ หรือ ท่าน จึง ไม่รับ ท่าน เอง
ต้องเลือก และไม่ใช่ข้าพเจ้า เหตุฉะนั ้น ท่านมี ความคิด เห็น
อย่างไร ก็พูดไปเถิด 34 จงให้คนที่เข้าใจพูดกับข้าพเจ้า และ
ให้คนฉลาดฟังข้าพเจ้า 35 โยบพูดอย่างไม่มีความรู ้ ถ้อยคํา
ของเขาปราศจากสติปัญญา 36 ข้าพเจ้าปรารถนาให้โยบถูก
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ทดลองต่อ ไปถึงที่สุด เพราะว่า เขาตอบเหมือนอย่างคนชัว่
37 เพราะเขาเพิม
่ การกบฏเข้ากับบาปของเขา เขาตบมือเย้ย
อยูท
่ ่ามกลางเรา และทวีถ้อยคําของเขากล่าวร้ายพระเจ้า”

35
เอลีฮูกล่าวถึงความชอบธรรมของพระเจ้า

เอ ลีฮูพูด ต่อ ไป ว่า 2 “ท่าน คิด ว่า นี่ ยุติธรรม หรือ ท่าน
พูดหรือว่า ‘ความชอบธรรมของข้าพเจ้ายิง่ กว่าของพระเจ้า’
3 ที่ท่านถามว่า ‘ข้าพเจ้า จะได้ประโยชน์ อะไร ’ และ ‘ข้าพเจ้า
จะ ได้ประโยชน์ อะไร ถ้า ข้าพเจ้า ได้ รับ การ ชําระ จาก บาป
ของข้าพเจ้า’ 4 ข้าพเจ้า จะตอบท่านกับ มิตรสหายของท่าน
ด้วย 5 จงมองดู ท้องฟ้า เถิด ดูเมฆซึ่ง อยู่ สูง กว่า ท่าน 6 ถ้า
ท่าน ทําบาป ท่าน จะ ได้ อะไร ที่ กระทบ กระเทือน พระองค์
ถ้า การ ละเมิด ของ ท่าน ทวีขึ้น ท่าน ทํา อะไร แก่พระองค์
7 ถ้า ท่าน เป็ น คน ชอบ ธรรม ท่าน ถวาย อะไร แก่พระองค์
หรือ พระองค์ ทรง รับ อะไร จาก มือ ของ ท่าน 8 ความ ชัว่
ของ ท่า นก็เป็นอัน ตรา ย แก่ คน อย่าง ท่าน และ ความ ชอบ
ธรรม ของ ท่าน ก็เป็น ประโยชน์ แก่บุตรม นุษย์ 9 เหตุด้วย
การ ถูกบีบ บัง คับ เป็นอัน มาก ก็ทําให้ผู้ที่ถูกบีบ บัง คับนนร
ั้ ้
อง ทุกข์ เขา ร้องขอ ความ ช่วย เหลือ เนื่ อง ด้วย แขน ของ
ผู้ทรง อํานาจ 10 แต่ไม่มีสัก คน พูด ว่า ‘พระเจ้า ผู้ทรง สร้าง
ข้าพเจ้า ผู้ทรงประทานเพลงในเวลากลางคืน ทรงอยูที
่ ่ไหน
11 ผู้ทรง สอน เรา มากกว่า สอน สัตว์แห่ง แผ่น ดิน โลก และ
ทรง กระทํา ให้ เรา ฉลาด กว่า นก ใน ฟ้า อากาศ’ 12 เขา ร้อง
ทุกข์ ณ ที่ นั่น แต่ไม่มีผู้ใดตอบเขา เหตุความเย่อ หยิง่ ของ
คน ชัว่ 13 แน่ ละ พระเจ้า มิได้ฟัง สิง่ ไร้สาระ และ องค์ผู้ทรง
มหิทธิฤทธิก็
์ มิได้ทรงนั บถือ เสียงนั ้น 14 ถึง แม้ท่านว่า ท่าน
จะ ไม่เห็ นพ ระ องค์ แต่คดีนั ้นก็อยูต่
่ อ พระ พักตร์พระองค์
1
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ฉะนั ้นท่านจงวางใจในพระองค์อยู่ 15 บัดนี้ เพราะไม่เป็นเช่น
นั ้น พระพิโรธ ของ พระองค์ได้ลงโทษ แต่พระองค์มิได้สน
พระทัย การ ละเมิด เสีย มากมาย 16 เพราะ ฉะ นั ้น โยบจึงอ้า
ปากพูดคําลมๆแล้งๆ และทวีคําพูดโดยปราศจากความรู ”้

36

พระเจ้าทรงชอบธรรม
และ เอ ลีฮูพูด ต่อ ไป ด้วย ว่า 2 “ขอ ทน อยู่ กับ ข้าพเจ้า
สัก หน่ อย และข้าพเจ้า จะสําแดงแก่ท่าน เพราะข้าพเจ้า มี
บางสิง่ ที่ จะพูด แทนพระเจ้า อีก 3 ข้าพเจ้า จะเอาความรู ม
้ า
จากที่ไกล และถวายความชอบธรรมแก่ผู้ทรงสร้างข้าพเจ้า
4 เพราะ ที่จริง ถ้อยคํา ของ ข้าพเจ้า มิใช่เท็จ พระองค์ผู้ทรง
ความ รู ้ รอบ คอบ สถิตกับท่าน 5 ดูเถิด พระเจ้า ทรง อา
นุภาพ และ มิได้ทรง เหยียด หยาม ผู้ ใด เลย พระองค์ทรง
อานุภาพในเรือ
่ งกําลัง และสติปัญญา 6 พระองค์มิได้สงวน
ชีวต
ิ คน ชัว่ แต่ทรง ประทาน ความ ยุติธรรม แก่คน ยากจน
7 พระองค์มิได้ทรง หัน พระเนตร ของ พระองค์ จาก คน ชอบ
ธรรม แต่กับ บร รดากษั ตริย์ บน พระ ที่นั ่ง พระองค์ทรง ตัง้
เขา ไว้เป็น นิ ตย์ และ เขา ก็อยูใน
่ ที่สูง 8 และ ถ้า เขา ถูก
จํา ด้วย พันธนาการ และ ติดอยู่ ใน บ่วง แห่ง ความ ทุกข์ใจ
9 พระองค์ก็ทรง สําแดง กิจกรรม ของ เขา ทัง
้ หลาย แก่เขา
และ การ ละเมิด ของ เขา ว่า เขา ได้ กระทํา มาก เกิน ไป
10 พระองค์ทรงเบิกหู ของเขาให้ ฟัง คํา เตือนสอน และทรง
บัญชา ให้ เขา กลับ จาก ความ ชัว่ ช้า ของ เขา 11 ถ้า เขา ทัง้
หลาย เชื่อ ฟัง และ ปรน นิ บัติพระองค์ เขา จะ อยู่ ครบ อายุ
ของ เขา ด้วย ความ เจริญ รุ ง่ เรือง และ อยู่ ครบ ปี ของ เขา
ด้วย ความ สุขใจ 12 แต่ถ้า เขา ทัง้ หลาย ไม่เชื่อ ฟัง เขา ทัง้
หลาย จะ พินาศ ด้วย ดาบ และ ตาย โดย ปราศจาก ความ
1
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รู ้ 13 คน หน้า ซื่อ ใจ คด ก็ สะสม พระพิโรธ เมื่อ พระองค์
ทรง มัด เขา เขา ไม่ ร้อง ให้ช่วย 14 เขา ตาย เมื่อ ยัง หนุ่ม อยู่
และชีวต
ิ ของเขาอยู่ ท่ามกลางพวกกะเทย 15 พระองค์ทรง
ช่วย คน ยากจน ให้ พ้น ด้วย ความ ทุกข์ ใจ ของ เขา และ ทรง
ให้ ความ ลําเค็ญ เบิกหู ของ เขา 16 เออ พระองค์ทรง ชวน
ท่าน ให้ ออก มา จาก ความ คับใจ มายัง ที่ กว้าง ที่ไม่มีการ
บีบ และ สิง่ ที่ วาง ไว้ ใน สํารับ ของ ท่าน ก็มีแต่สิ่งอ้ วน พี
17 แต่ท่านก็ สมกับ การพิพากษาคนชัว
่ การพิพากษาและ
ความ เที่ยง ธรรม มา ทัน จับท่าน 18 เหตุด้วย พระพิโรธ จง
ระวัง เถิด เกรง ว่า พระองค์ จะ เอา ท่าน ไป เสีย ด้วย การ
ลงโทษ แล้ว แม้การ ไถ่อัน ยิง่ ใหญ่ก็ไม่สามารถ ช่วย ท่าน ให้
พ้น ได้ 19 พระองค์จะ สน พระทัย ใน ทรัพย์สมบัติของ ท่าน
หรือทองคํา หรือเรีย
่ วแรงทัง้ สิน
้ หรือ เปล่าเลย 20 อย่าอาลัย
ถึง กลาง คืน เมื่อ ชนชาติ ทัง้ หลาย ถูก ตัดขาด ใน ที่ ของ เขา
21 ระวัง ให้ดี อย่า หัน ไปหาความชัว
่ ช้า เพราะท่านเลือกสิง่
นี้ มากกว่า เลือกความทุกข์ใจ 22 ดูเถิด พระเจ้า ทรงสําแดง
ความยิง่ ใหญ่ ด้วยฤทธานุ ภาพของพระองค์ ผู้ใดเป็น ผู้ สัง่
สอน เหมือน อย่าง พระองค์เล่า 23 ผู้ใด เป็น ผู้ บงการ มรรคา
ของ พระองค์ หรือ ผู้ ใด จะ พูด ได้ว่า ‘พระองค์ทรง กระทํา
ความชัว่ ช้า แล้ว’ 24 จงระลึก ถึงที่ จะยกย่องพระราชกิจ ของ
พระองค์ ซึ่ง มนุษย์ได้เห็น นั ้น 25 มนุษย์ทัง้ ปวงเพ่งดูสิ่ง นั ้น
อยูแล้
่ ว มนุษย์เห็น สิง่ นั ้น ได้แต่ ไกล 26 ดูเถิด พระเจ้า นั ้น
ใหญ่ยิง่ และเราก็ หาหยัง่ รู ้ถึง พระองค์ไม่ อายุของพระองค์
เป็นสิง่ ที่ค้นหากันไม่ได้ 27 เพราะพระองค์ทรงดึงหยดนํ้าขึ้น
ไป ซึ่ง ตกลงเป็น ฝนจากไอนํ้า ของพระองค์ 28 ซึ่ง เมฆก็ เท
ลงมา และหยดลงที่มนุษย์อย่างอุดม 29 เออ มีคนใดเข้าใจ
การ แผ่ ของ เมฆ หรือ และ การ คะนอง แห่ง พลับพลา ของ
พระองค์หรือ 30 ดูเถิด พระองค์ทรง กระจาย ฟ้าแลบ ออก
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ไป รอบ พระองค์ และ คลุม ก้น ของ ทะเล 31 เพราะ พระองค์
ทรงพิพากษาชนชาติ ทัง้ หลายด้วยสิง่ นี้ พระองค์ประทาน
อาหารอย่างอุ ดมสมบูรณ์ 32 พระองค์ทรงคลุมฟ้าแลบด้วย
เมฆ และทรงบัญชาให้เมฆบังฟ้าแลบนั ้น 33 เสียงครืนๆของ
มัน ประกาศ เกี่ยว กับ พระองค์ และ ฝูง สัตว์ก็ประกาศ เกี่ยว
กับพายุซ่ึงจะมาถึง”

37

พระราชกิจและสติปัญญาของพระเจ้า
1 “เรือ
่ งนี้ กระทําให้หว
ั ใจของข้าพเจ้าสันร
่ ัว สะทกสะท้าน
2
ขวัญ หนี ดีฝ่อ จง ตัง้ ใจ ฟัง เสียง กัมปนาท ของ พระองค์
และ เสียง กระ หึ่มที่ ออก มา จาก พระโอษฐ์ ของ พระองค์
3 พระองค์ทรงปล่อยให้ ไปทัว
่ ใต้ ฟ้า ทัง้ สิน
้ และฟ้าแลบของ
พระองค์ ไป ถึง สุด ปลาย แผ่น ดิน โลก 4 พระ สุรเสียง ของ
พระองค์ครางกระหึ่มตามไป พระองค์ทรงแผดพระสุรเสียง
อัน โอฬารึก ของ พระองค์ พระองค์มิได้ทรง หน่วง เหนี่ ยว
ฟ้าแลบ เมื่อ ได้ยน
ิ พระ สุรเสียง ของ พระองค์ 5 พระเจ้า
ทรงสําแดงกัมปนาทอย่างประหลาดด้วยพระสุรเสียงของ
พระองค์ พระองค์ทรงกระทํา การใหญ่ โตซึ่ง เราเข้าใจไม่ได้
6 เพราะพระองค์ ตรัส กับ หิมะว่า ‘ตกลงบนแผ่น ดิน ซี’ และ
ใน ทํานอง เดีย วกันก็ ตรัส กับ ฝน และ กับ ห่า ฝน อัน หนั ก
แห่ง กําลัง ของพระองค์ 7 พระองค์ทรงมัดมือ ของมนุษย์ทุก
คน เพื่อ ทุก คนจะรู จ
้ ัก พระราชกิจ ของพระองค์ 8 แล้ว สัตว์
ป่า จึง เข้าไป สู่ รัง ของ มัน และ พัก อยู่ ใน ถํ้า ของ มัน 9 ลม
หมุน ออก มา จาก ห้อง ทิศ ใต้ และ ความ หนาว มา จาก ลม
เหนื อ 10 พระเจ้า ประทาน นํ้า ค้าง แข็งด้ว ยล มหา ย ใจ ของ
พระองค์ และนํ้ากว้างใหญ่ก็แข็งตัว 11 เช่นเดียวกันพระองค์
ทรง บรรทุก ความ ชุม
่ ชื้น ไว้ที่เมฆ ทึบ พระองค์ทรง กระจาย
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เมฆ แห่ง ฟ้าแลบ ออก ไป 12 มัน หัน ไปๆ ตาม การนํา ของ
พระองค์ เพื่อให้มันทําตามที่พระองค์ทรงบัญชามันไว้เหนื อ
ผิว พิภพโลกนี้ 13 ไม่ว่า จะเป็น เพื่อ การตีสอน หรือ เพื่อ แผ่น
ดิน ของพระองค์ หรือ เพื่อ ความเมตตา พระองค์ทรงกระทํา
ให้สิ่ง เหล่า นี้ เกิด ขึ้น 14 โอ ท่าน โยบ เจ้าข้า ขอ ฟัง ข้อ นี้ จง
นิ่ ง พิจารณาการกระทํา อัน มหัศจรรย์ ของพระเจ้า 15 ท่าน
ทราบ หรือ ว่า พระเจ้า ทรง กําชับ มัน อย่างไร และ กระทํา ให้
ฟ้าแลบ แห่ง เมฆ ของ พระองค์มีแสง 16 ท่าน ทราบ ถึง การ
ทรงตัว ของ เมฆ หรือ เป็น พระ รา ชกิจอัน ประหลาด ของ
พระองค์ผู้สมบูรณ์ ในความรู ้ 17 ตัวท่าน ผู้ที่เสื้อผ้า ของตน
ร้อนเมื่อแผ่นดินโลกอบอ้าวและชื้นเพราะลมทิศใต้ 18 ท่าน
แผ่ฟ้าออกไปพร้อมกับพระองค์ได้หรือ ให้แข็งอย่างคันฉ่ อง
หลอม 19 จง สอน เรา มา ว่า เรา ควร จะ ทูล พระองค์อย่างไร
เพราะ ความ มืด เรา จึง ร่าง สํานวน ของ เรา ไม่ได้ 20 จะ ทูล
พระองค์ได้ไหมว่า ข้าพเจ้า อยากจะทูล ถ้า ผู้ ใดทูล เขาจะ
ต้อง ถูก กลืน ไป หมด เป็น แน่ 21 บัดนี้ มนุษย์เพ่ง ดูฟ้าแลบ
อัน สุกใส แห่ง เมฆ ไม่ได้ เมื่อ ลม ผ่าน ไป กวาด ให้กระจ่าง
22 แสงทองส่องมาจากทิศเหนื อ พระเจ้าทรงฉลองพระองค์
ด้วย ความ โอ่อา่ ตระการ อย่าง น่า คร้าม กลัว 23 องค์ผู้ทรง
มหิทธิฤทธินั
์ ้น เราจะค้น พบพระองค์ไม่ ได้ พระองค์ใหญ่ยิง่
ในเรือ
่ งฤทธานุภาพ ความยุติธรรมและความเที่ยงธรรมอัน
มากยิง่ พระองค์จะไม่ ทรงฝ่าฝืน 24 เพราะฉะนั ้น มนุษย์ จึง
ยําเกรงพระองค์ พระองค์ไม่ทรงนั บถือ ผู้ ใดที่มีใจประกอบ
ด้วยสติปัญญา”
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พระเจ้าทรงตอบโยบ
แล้ว พระ เย โฮ วาห์ ทรง ตอบ โย บอ อก มา จา กลม ห
มุนว่า 2 “นี่ ใครหนอที่ให้คํา ปรึกษามืดมนไปด้วยถ้อยคํา อัน
1
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ปราศจากความรู ้ 3 จงคาดเอวไว้ อย่า งกับลูกผู้ชายหน่ อย
ซิ เรา จะ ถาม เจ้า ขอ เจ้า ตอบ เรา 4 เมื่อ เรา วาง รากฐาน
ของ แผ่น ดิน โลก นั ้น เจ้า อยูที
่ ่ไหน ถ้า เจ้า มี ความ เข้าใจ ก็
5
บอก เรา มา ผู้ใด ได้ กําหนด ขนาด ให้โลก แน่ นอน ละ เจ้า
ต้อง รู ซี
้ หรือ ใคร ขึง เชือก วัด บน นั ้น 6 รากฐาน ของ โลก จม
ไป อยู่ บน อะไร หรือ ผู้ ใด วาง ศิลามุม เอก ของ มัน 7 ใน เมื่อ
ดาวรุ ง่ แซ่ ซ้องสรรเสริญ และบรรดาบุตรชายทัง้ หลายของ
พระเจ้า โห่ รอ
้ ง ด้วย ความ ชื่นบาน 8 หรือ ผู้ ใด เอา ประตู ปิด
ทะเลไว้ เมื่อมัน ระเบิด ออกมา ดัง ออกมาจากครรภ์ 9 เมื่อ
เราสร้างเมฆให้ เป็น เสื้อ และความมืด ทึบ เป็น ผ้า อ้อมของ
มัน 10 แล้วกําหนดเขตให้มัน และวางดาลและประตู 11 และ
กล่าวว่า ‘เจ้าไปได้ ไกลแค่นี้ แหละ อย่า เลยไปอีก และคลื่น
คะนองของเจ้าหยุดเพียงแค่นี้ แหละ’ 12 เจ้าได้ บังคับบัญชา
อรุ ณ ตัง้ แต่เจ้าเกิด มา และเป็น เหตุให้อรุ โณทัย รู จ
้ ัก ที่ ของ
มัน หรือ 13 เพื่อมัน จะจับ ปลายแผ่น ดิน โลก และสลัด คนชัว่
ออกไปเสีย จากโลก 14 โลกก็เปลี่ยนไปเหมือนดินเหนี ยวถูก
ตรา ประทับ และ ทุก สิง่ เด่น ออก มา เหมือน เสื้อผ้า 15 แสง
สว่าง ถูก ยึด ไว้ เสีย จาก คน ชัว่ ร้าย และ แขน ของ เขา ที่ เงื้อ
ขึ้นก็ถูกหัก เสีย 16 เจ้า เข้าไป ใน ตานํ้า แห่ง ทะเล แล้ว หรือ
หรือ เดิน เข้าไปในซอกมหาสมุทรแล้ว หรือ 17 เขาเผยประตู
ความตายแก่เจ้าแล้วหรือ หรือเจ้าได้เห็นประตูเงามัจจุราช
แล้ว หรือ 18 เจ้าหยัง่ รู ความกว้
้
างใหญ่ของแผ่น ดิน โลกหรือ
ถ้า เจ้า รู ้ ทัง้ หมด นี้ ก็จง บอก มา 19 ทาง ที่ จะ นํา ไป สู่ สํานั ก
ของความสว่างอยูที
่ ่ไหน และส่วนที่มืด สถานที่นั ้นอยูที
่ ่ไหน
20 เพื่อ เจ้า จะ ได้พามัน ไป ยัง แดน ของ มัน และ เพื่อ เจ้า จะ
ได้เห็ นทางไปบ้านของมัน 21 เจ้าคงรู เ้ พราะเจ้า เกิด มาแล้ว
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อายุ ของเจ้า ก็ มากเหลือ หลาย 22 เจ้าเข้าไปในคลัง หิมะแล้ว
หรือ หรือ เจ้า เห็น คลัง ลูกเห็บ แล้ว หรือ 23 ซึ่ง เรา สงวน ไว้
เพื่อเวลายากลําบาก เพื่อวันศึกและสงคราม 24 ทางที่จะไป
สู่ที่ซึ่ง ความสว่างแจกจ่ายออกไปนั ้น อยูที
่ ่ไหน หรือ ที่ ซ่ึง ลม
ตะวัน ออกกระจายไปบนแผ่น ดิน โลกอยูที
่ ่ไหน 25 ใครเซาะ
ช่อง ให้ กระแส ฝน และ ทํา ทาง ให้ฟ้าผ่า 26 ให้นํา ฝน มา บน
แผ่นดินที่ไม่มีคนอยู่ และบนถิน
่ ทุรกัน ดารซึ่ง ไม่มีมนุษย์ที่
นั ่น 27 เพื่อ ให้พื้น ดินที่ รกร้าง และ ว่าง เปล่า ได้อิม
่ เอม และ
28
กระทํา ให้หน่อ ของต้นอ่อ นงอกขึ้น ฝนมี พ่อ หรือ หรือ ผู้
ใดได้กระทําให้เกิดหยาดนํ้าค้าง 29 นํ้าแข็งมาจากครรภ์ของ
ผู้ใด ผู้ใดให้กําเนิ ดแก่ปุยนํ้าค้างแข็งแห่งฟ้าสวรรค์ 30 นํ้าถูก
ซ่อนไว้เหมือนมี หน
ิ ปิดบัง และผิว มหาสมุทรแข็ง ตัว 31 เจ้า
มัด หมู่ ดาว ลูกไก่ให้เป็นก ลุ่ม ได้หรือ หรือ แก้ เครือ
่ ง ผูก หมู่
32
ดาว ไถ ได้หรือ เจ้า นํา ดา วนั กษัต รอ อก มา ตาม ฤดู ของ
มัน ได้หรือ หรือ เจ้า นําทาง ของ หมู่ ดาว จระเข้ และ ลูก ของ
มัน ได้ไหม 33 เจ้า รู ้ กฎ ของ ฟ้า สวรรค์หรือ เปล่า เจ้า ตัง้ ฟ้า
สวรรค์ให้ครอบครองแผ่น ดิน ได้หรือ 34 เจ้าตะเบ็ง เสียงไป
ถึง เมฆได้ ไหมล่ะ เพื่อน้าํ มากมายจะลงมาคลุม เจ้า 35 เจ้า
ใช้ ฟ้าแลบออกไปเพื่อ ให้ มัน ไปและพูดกับ เจ้า ว่า ‘เราอยูที
่ ่
36
นี่ ’ ได้ไหม ใคร ให้สติปัญญา ภายใน หรือ ให้ ความ เข้าใจ
แก่จิตใจ 37 ใคร จะ นั บ เมฆ ด้วย สติ ปัญญา ได้ หรือ ใคร จะ
เอียงถุงนํ้าของท้องฟ้าได้ 38 เมื่อผงคลีแขง็ อย่างโลหะหลอม
เมื่อก้อนดินเกาะกันแน่ นหรือ 39 เจ้าล่าเหยื่อให้สิงโตได้หรือ
หรือให้สิงโตหนุ่มที่หวอ
ิ ม
ิ่ ได้ไหมล่ะ 40 เมื่อมันหมอบอยูใ่ นถํ้า
ของมัน หรือนอนคอยอยู่ในที่กําบัง 41 ใครจัดหาเหยื่อให้กา
เมื่อลูกอ่อนของมันร้องต่อพระเจ้า และระเหระหนไปเพราะ
ขาดอาหาร”

โยบ 39:1

63

39

โยบ 39:20

พระเจ้า ทรงสําแดงให้ โยบเห็น สติ ปัญญาของพระองค์
ในสิง่ สารพัดที่ทรงสร้างไว้
1 “เจ้ารู ้ ไหมว่า เลียงผาตกลูก เมื่อไร เจ้าเคยเฝ้า ดู กวาง
ตัว เมีย ตกลูก หรือ 2 เจ้านั บ เดือนที่ มัน ท้องครบได้หรือ และ
เจ้า รู ้เวลาเมื่อมัน ตกลูก ไหม 3 คือ เมื่อมัน ฟุบ ลงตกลูก ของ
มัน แล้วก็ ตกลูกอ่อ นของมัน ออกมา 4 ลูกอ่อ นของมัน แข็ง
แรงขึ้น มันเติบโตใหญ่ด้วยมีข้าวกิน มันออกไปแล้วไม่กลับ
มาหาอีก 5 ใครปล่อยให้ลาป่าวิง่ กระเจิงไป ใครแก้ เชือกผูก
ลาเปลี่ยว 6 ซึ่ง เราได้ให้ถิน
่ ทุรกัน ดารเป็น บ้านของมัน และ
ให้ดินแห้งแล้งเป็นที่อาศัยของมัน 7 มันเย้ยเสียงอึกทึกของ
เมือง มัน ไม่ได้ยิน เสียงของผู้ขับขี่ตะโกนบอก 8 มัน ตระเวน
ภูเขาอัน เป็น ลานหญ้า ของมัน และมัน แสวงหาหญ้า เขียว
ทุก อย่าง 9 ม้า ยูนิคอน ยอมรับ ใช้เจ้า หรือ มัน จะ นอน ค้าง
คืนอยูที
่ ่รางหญ้าของเจ้าหรือ 10 เจ้าเอาเชือกผูกม้ายูนิคอน
ให้ ลากไถได้หรือ หรือมัน จะยอมคราดที่ลุ่ม ตามเจ้า ไปหรือ
11 เจ้าจะพึ่งมัน เพราะแรงมัน มากได้หรือ หรือ จะมอบงาน
ของเจ้าไว้กับมัน 12 เจ้าไว้ใจว่ามันจะกลับมาและนําข้าวของ
เจ้ามาที่ลานนวดข้าวหรือ 13 เจ้าให้ปีกอันสวยงามแก่นกยูง
หรือ และให้ปีกและขนแก่น กกระจอกเทศหรือ 14 ซึ่ง ละไข่
ของมัน ไว้ กับดิน ให้ มัน อบอุน
่ อยู่ ในดิน 15 ลืม ไปว่า ตีน หนึ่ ง
อาจจะเหยียบมัน แหลก และสัตว์ป่า ทุ่ง จะยํ่า มัน 16 มันรุน
แรงต่อลูกอ่อนของมันอย่างกับว่าไม่ใช่ลูกของมัน ถึงมันจะ
เหนื่ อยเปล่า มันก็ไม่กลัว 17 เพราะพระเจ้าทรงกระทําให้มัน
ลืม สติปัญญา และ มิได้ทรง ให้ มันมีความ เข้าใจ 18 เมื่อมัน
เร่ง ตัว เองให้หนี มัน หัวเราะเยาะม้า และคนขี่ 19 เจ้าให้พลัง
แก่ม้าหรือ เจ้าห่มคอของมันด้วยฟ้าร้องหรือ 20 เจ้าทําให้มัน
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กลัวอย่างตัก
๊ แตนหรือ เสียงหายใจอันดังของมันน่าสะพรึง
21
กลัว มันตะกุยไปในหุบเขา และเต้นโลดด้วยกําลังของมัน
มัน ออกไปปะทะคนถือ อาวุธ 22 มัน หัวเราะเยาะความกลัว
และ ไม่ตกใจ มัน ไม่ หัน กลับ หนี ดาบ 23 แล่ง ธนู กวัด แกว่ง
กระทบมัน หอกใหญ่ที่วาววับและหอกซัดกระแทกมัน 24 มัน
โกยดิน ด้วยความดุรา้ ยและเดือดดาล พอได้ยิน เสียงแตร
มันยืนนิ่ งอยูต
่ ่อไปไม่ได้ 25 เมื่อเป่าแตรขึ้น มันร้อง ‘ฮีแฮ่’ มัน
ได้กลน
ิ่ สงครามแต่ไกล ทัง้ เสียงตะโกนของผู้ บังคับ บัญชา
และ เสียง โห่ร้อง 26 เหยี่ ยวน ก เขา โผ ไป มา ด้วย สติ ปัญญา
ของ เจ้า หรือ และ กาง ปีก ของ มัน ตรง ไป ทาง ทิศ ใต้ 27 นก
อินทรีทะยานขึ้นตามบัญชาของเจ้าหรือ ทัง้ ทํารังของมันบน
ที่สูง 28 มัน อยูที
่ ่หน้า ผาและทํา รัง ของมัน บนชะโงกผาและ
บนที่เข้ม แข็ง 29 มัน ส่ายหาเหยื่อ จากที่นั ่น ตาของมัน เห็น
เหยื่อได้แต่ไกล 30 ลูกอ่อนของมันดูดเลือด และมีอะไรถูกฆ่า
ตายที่ไหน มันอยูที
่ ่นั ่นแหละ”

40
โยบถ่อมตัวลง
และ พระ เย โฮ วาห์ ตรัส กับ โย บ ว่า 2 “คน มัก ติ
จะ โต้แย้งกับ องค์ผู้ทรง มหิทธิฤทธิหรื
์ อ เขา ผู้โต้แย้งกับ
พระเจ้า ขอ ให้เขา ตอบ หน่ อย เถอะ” 3 แล้ว โย บทูล ตอบ
พระ เย โฮ วาห์ว่า 4 “ดูเถิด ข้า พระองค์นี้ ก็กระจิรด
ิ จะ ทูล
พระองค์ ว่า กระไร ได้ ข้า พระองค์ เอา มือ ปิดปาก 5 ข้า
พระองค์ได้กราบทูล ครัง้ หนึ่ ง แล้ว และ จะ ไม่ กราบทูล อีก
สองครัง้ แล้ว แต่ข้า พระองค์ จะไม่ ทูล ต่อ ไป” 6 แล้ว พระเย
โฮวาห์ทรงตอบโยบออกมาจากลมหมุนว่า 7 “จงคาดเอวไว้
อย่างลูกผู้ชายหน่ อยซี เราจะถามเจ้า ขอเจ้าตอบเรา 8 เจ้า
1
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ยัง จะให้ เราอยู่ ฝ่ายผิด หรือ เจ้าจะหาว่า เราผิด เพื่อ เจ้า จะ
เป็น ฝ่ายชอบหรือ 9 เจ้ามี แขนเหมือนพระเจ้า หรือ และเจ้า
ทําเสียงกัมปนาทเหมือนเสียงของพระองค์ได้หรือ 10 จงเอา
ความโอ่อา่ ตระการและความสง่า ผ่าเผยประดับ ตัว จงเอา
สง่า ราศี และความสง่า งามห่ม ตัว 11 เทความกริวท
้ ี่ ล้น ของ
เจ้า นั ้น ออก มา จงดูทุก คน ที่เย่อ หยิง่ และ ทําให้ เขา ตกตํ่า
ลง 12 จงดูทุก คน ที่ เย่อ หยิง่ และ ดึง เขา ลง มา และ เหยียบ
คน ชัว่ ไว้ ตรง ที่ที่เขา ยืน อยูนั
่ ้น 13 ซ่อน เขา ไว้ ใน ผงคลีด้วย
กัน มัด หน้า ของเขาไว้ด้วยกัน ในโลกบาดาล 14 แล้ว เราเอง
จะยอมรับ ว่า มือขวาของเจ้า สามารถช่วยเจ้า ได้ 15 ดูเบเฮ
โมทเถิด ซึ่ง เราได้ สร้างอย่างที่ เราได้ สร้างเจ้า มันกิน หญ้า
เหมือนวัว 16 ดูเถิด กําลังของมันอยู่ในเอว และฤทธิข
์ องมัน
อยู่ ในกล้ามเนื้ อ ท้อง 17 มัน ขยับ หางของมัน ให้แข็ง เหมือน
ไม้สนสี ดาร์ เอ็นโคนขาของมันก็สานเข้าด้วยกัน 18 กระดูก
ของมันเหมือนท่อนทองสัมฤทธิ์ และกระดูกของมันเหมือน
ท่อน เหล็ก 19 มัน เป็น พระ ราช กิจ ชินที
้ ่ สําคัญ ของ พระเจ้า
20
ผู้ทรงสร้างมัน นํา ดาบมาให้ ภูเขาผลิต อาหารให้ มัน แน่
เป็นที่ที่สัตว์ป่าทุ่งทุกชนิ ดเล่น 21 มันนอนอยูใต้
่ ต้นไม้ที่มีร่ม
เงา ในเพิงอ้อ และในบึง 22 ต้นไม้ที่มีร่ม เงาเป็น เงาคลุม มัน
ต้น หลิว แห่ง ธาร นํ้า ล้อม มัน ไว้ 23 ดูเถิด มัน ดื่ม แม่น้ํา จน
หมดและไม่รีบหนี ไป มัน วางใจว่า จะดูด แม่น้ํา จอร์แดนเข้า
ใส่ ปากมัน 24 มัน จ้องตาดูแม่น้ํา จมู กมัน ทะลุ ผ่านบ่วงทัง้
หลายได้”

41
พระเจ้าทรงแสดงฤทธิอ
์ าํ นาจในตัวเลวีอาธาน
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“เจ้าจะลากเลวี อาธานออกมาด้วยเบ็ด ได้หรือ หรือ จะ
เอาเชือกกดลิน
้ ของมัน ลงได้ 2 เจ้าเอาเชือกสนตะพายมัน
ได้หรือ หรือ เอา หนาม เจาะ คาง มัน ได้ 3 มัน จะ วิงวอน ต่อ
เจ้า เป็นอัน มาก หรือ มัน จะ พูด ด้วย คํา อ่อน หวาน กับ เจ้า
หรือ 4 มัน จะทํา พันธสัญญากับ เจ้า เพื่อ เจ้า จะรับ มัน เป็น
บ่าวตลอดไปหรือ 5 เจ้าจะเล่นกับ มัน เหมือนนก หรือ เจ้า จะ
ผูก มัน ไว้ให้สาวๆของเจ้า เล่น หรือ 6 เพื่อนฝูง จะมาจับ และ
กินมัน ได้หรือ เขาทัง้ หลายจะแบ่งกัน ท่ามกลางพวกพ่อค้า
หรือ 7 เจ้าเอาฉมวกปัก หนั ง ของมัน หรือ เอาหลาวแทงหัว
ของมัน ได้หรือ 8 ลงมือ จับ มัน ดู เมื่อ คิดถึง การต่อสู้ กับ มัน
แล้ว เจ้าจะไม่คิดทําอีก 9 ดูเถิด ความหวังของคนที่อาจสู้มัน
นั ้นก็ เป็น ของเปล่า เมื่อ เห็นมัน เข้า เท่านั ้น จะไม่ ล้ม ลงหรือ
10 ไม่มีใครดุพอที่จะไปยัว
่ เย้า มัน แล้ว ใครเล่า จะยืนมัน
่ ต่อ
11
เราได้ ใครเล่า ที่ จะขัด ขวางเรา ซึ่ง เราจะต้องตอบสนอง
เขา สิ่ง ใดๆที่อยูใต้
่ ฟ้า สวรรค์ ทัง้ สินก
้ ็ เป็น ของเรา 12 เราจะ
ไม่ งดพูดถึงอวัยวะต่างๆของมัน หรือกําลังอันแข็งกล้าของ
มัน หรือ โครงร่างอัน ดี ของมัน 13 ใครจะถลกเสื้อ ชัน
้ นอก
ของมัน ออกได้ ใครจะแทงเข้าไปในเสื้อ เกราะสองชัน
้ ของ
14
มัน ได้ ใครจะเปิด ประตูหน้า ของมัน ได้ ฟัน ของมัน นั ้น น่า
สยดสยองโดยรอบ 15 เกล็ด ของมัน อยู่ อย่างทะนง แนบตัว
มัน สนิ ท เหมือนอย่างตราผนึ ก 16 มัน อยูชิ
่ ดกัน มาก ไม่มีลม
ผ่านเข้าไปได้ 17 เกล็ดเหล่านั ้นต่อซึ่งกันและกัน มันเกาะติด
หมด และแยกจากกัน ไม่ได้ 18 การจามของมัน ปล่อยแสง
สว่างออกมา ตาของมันเหมือนอย่างแสงอรุ ณรุ ง่ เช้า 19 คบ
เพลิง ออกมาจากปากของมัน ประกายไฟกระโดดออกมา
20 ควัน ออกมาทางรู จมูก ของมัน อย่างกับ มาจากหม้อ หรือ
หม้อ ขนาดใหญ่ที่เดือดพล่าน 21 ลมหายใจของมัน จุด ถ่าน
ลุก เปลว เพลิง ออก มา จาก ปาก ของ มัน 22 กําลัง อยู่ ใน ลํา
คอของมัน และความสยดสยองเต้นอยู่ข้างหน้ามัน 23 หลืบ
1
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เนื้ อ ของมัน เกาะติดกัน หล่อ ติดกัน แน่ น ทํา อะไรมัน ไม่ได้
24 หัวใจของมันแข็งอย่างกับหิน เออ แข็งเหมือนอย่างแท่น
หิน โม่ 25 เมื่อมัน ลอย ขึ้น มา ผู้ทรง อานุภาพ ก็กลัว มัน พอ
มัน แว้ง เขาทัง้ หลายก็มีใจฝ่อ เสีย แล้ว 26 ถึง คนใดเอาดาบ
ลองแทงมัน ก็ต่อ ต้านมัน ไม่ได้ ไม่ว่า หอก หรือ แหลน หรือ
หอกซัด 27 มัน นั บ เหล็ก ว่าเป็น ฟาง และทองสัมฤทธิว
์ า่ เป็น
28
ไม้ผุ ลูกธนูทําให้มันหนี ไปไม่ได้ หินลูกสลิงก็กลายเป็นตอ
ข้าว 29 ไม้กระบองก็นับเป็นตอข้าวด้วย มันหัวเราะเยาะการ
ซัด หอก 30 เบื้องล่างของมัน คมอย่างกับ เศษหม้อ แตก มัน
เหยียดตัว ออกบนเลนเหมือนแหลมคม 31 มัน ทําให้ น้ํา ลึก
เดือดเหมือนหม้อ มันทําให้ทะเลเหมือนหม้อนํ้ามันทา 32 มัน
ละทางแวบวาบไว้ข้างหลัง ทําให้ใครๆคิด ว่า มหาสมุทรผม
หงอก 33 บนแผ่น ดิน โลก ไม่มีอะไรเหมือนมัน เป็น สิง่ ที่ถูก
สร้างไม่ให้รู จั
้ กความกลัว 34 มันเห็นทุกสิง่ ที่อยูสู
่ ง มันเป็นก
ษั ตริย์เหนื อบรรดาสัตว์ที่สง่า”

42
โยบสารภาพต่อพระเจ้า
แล้ว โย บทูล พระ เย โฮ วาห์ว่า 2 “ข้า พระองค์ ทราบ
แล้วว่า พระองค์ทรงกระทํา ทุก สิง่ ได้ และพระประสงค์ ของ
พระองค์ จะไม่หดหูไปได้
่
เลย 3 ‘นี่ ใครหนอที่ ซ่อนคํา ปรึกษา
ด้วย ไร้ความ รู ้ ’ เพราะ ฉะนั ้น ข้า พระองค์ จึง กล่าว ถึง สิง่
ที่ ข้า พระองค์ไม่ เข้าใจ สิ่ง ที่ ประหลาด เกิน แก่ ข้า พระองค์
ซึ่ง ข้า พระองค์ไม่ ทราบ 4 ‘ฟัง ซี เรา จะ พูด เรา จะ ถาม เจ้า
ขอ เจ้า ตอบ เรา’ 5 ข้า พระองค์ เคย ได้ยน
ิ ถึง พระองค์ ด้วย หู
แต่บัดนี้ ตาของข้าพระองค์เหน
็ พระองค์ 6 ฉะนั ้นข้าพระองค์
จึงเกลียดตนเอง และกลับใจอยูใ่ นผงคลีและขีเถ้
้ า”
1
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ความมัง่ คัง่ ของโยบกลับมาสู่ท่านอีก
7 เมื่อพระเยโฮวาห์ตรัสพระวจนะเหล่านี้ แก่โยบแล้ว พระ

เย โฮ วาห์ ตรัส กับ เอ ลี ฟัส ชาว เท มาน ว่า “ความ พิโรธ ของ
เรา พลุ่ง ขึ้น ต่อ เจ้า และ ต่อ สหาย ทัง้ สอง ของ เจ้า เพราะ
เจ้า มิได้พูด ถึง เรา อย่าง ที่ถูก ดัง โยบ ผู้รับ ใช้ของ เรา ได้พูด
8 เพราะฉะนั ้น จงเอาวัว ผู้เจ็ด ตัว และแกะผู้เจ็ด ตัว ไปหา
โยบผู้รับ ใช้ของเรา และถวายเครือ
่ งเผาบูชาสําหรับ เจ้า ทัง้
หลาย และ โยบ ผู้รับ ใช้ของ เรา จะ อธิษฐาน เพื่อ เจ้า เพราะ
เราจะยอมรับเขา เกรงว่าเรากระทํากับเจ้าตามความโง่ของ
เจ้า เพราะเจ้าทัง้ หลายมิได้พูดถึงเราอย่างที่ถูก ดังโยบผู้รับ
ใช้ของเราได้พูด” 9 ฝ่ายเอลี ฟัสชาวเทมาน และบิลดัดคนชู
อาห์ และโศฟาร์ชาวนาอาเมห์ ได้ไปกระทํา ตามที่ พระเยโฮ
วาห์ตรัสสงั ่ และพระเยโฮวาห์ ทรงยอมรับ โยบ 10 และพระ
เยโฮวาห์ ทรงให้ โยบกลับ สู่ สภาพดี เมื่อ ท่านอธิษฐานเผื่อ
สหายของท่าน และพระเยโฮวาห์ประทานให้โยบมีมากเป็น
สองเท่า ของที่มีอยูก่
่ อน 11 และบรรดาพี่ น้องชายหญิง ของ
ท่าน และบรรดาผู้ที่รู จั
้ ก ท่านมาก่อนได้ มาหาท่าน และรับ
ประทานอาหารกับท่านในบ้านของท่าน และเขาทัง้ หลาย
สําแดงความเห็น อกเห็นใจและเล้าโลมท่าน ด้วยเรือ
่ งเหตุ
ร้ายทัง้ สิน
้ ซึ่ง พระเยโฮวาห์ ทรงนํา มาเหนื อ ท่าน และต่าง
ก็ให้เงิน แผ่น หนึ่ งกับ แหวน ทองคํา วง หนึ่ ง แก่ท่าน 12 และ
พระเยโฮวาห์ทรงอํานวยพระพรชีวตบ
ิ ัน
้ ปลายของโยบมาก
ยิง่ กว่า บัน
้ ต้น ของท่าน และท่านมี แกะหนึ่ ง หมื่น สี่พัน อูฐ
หกพัน วัว ผู้ พัน คู่ และลาตัว เมีย หนึ่ ง พัน 13 ท่านมีบุตรชาย
เจ็ด คน และบุตรสาวสามคนด้วย 14 และท่านเรียกชื่อ คน
แรกว่า เยมีมาห์ และชื่อคนที่สอง เคสย
ิ าห์ และชื่อคนที่สาม
15
เคเรนหัปปุค และในแผ่นดินนั ้นทัง้ สิน
้ ไม่มีหญิงใดงดงาม
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เท่าบรรดาบุตรสาวของโยบ และบิดาของเขาได้ให้มรดกแก่
เธอพร้อมกับพวกพีช
่ ายและน้ องชายของเธอ 16 ต่อจากนี้ ไป
โยบมีชีวิ ตอยูอี
่ กหนึ่ ง ร้อยสี่สิบปี และได้เห็ นบุตรชายของ
ท่าน หลานเหลนของท่านสี่ชัว่ อายุ 17 และโยบก็สิ้นชีวต
ิ เป็น
คนแก่หง่อมทีเดียว
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