
Fโ ย บ  
พระธรรมโยบเขียนขึ้นในศตวรรษที่ 10 กอนคริสตศักราช 
แตไมปรากฏหลักฐานวาใครเปนผูเขียน ลักษณะเปนคําประพันธ 
สละสลวย กลาวถึงปญหาลึกซ้ึงท่ีสุดปญหาหนึ่งของมนุษย 
คือทําไมจึงมีความผิดบาปและความทุกขทรมาน 
ในเมื่อพระเจาทรงอานุภาพพอที่จะจัดการกับสองสิ่งนี้ 
พระธรรมเลมนี้เริ่มดวยความทุกขทรมานที่โยบเผชิญ 
แลวเปนถอยแถลงจากเพื่อนๆ ของโยบไดแก เอลีฟส  บิลดัด 
และโศฟาร  ซ่ึงตางก็พยายามอธิบายความทุกขของโยบตางๆ 
นานา คนที่สี่คือเอลีฮูพยายามสรุปสถานการณ 
และเสนออีกเหตุผลหนึ่งวาทําไมโยบตองเผชิญความทุกข 
ทายท่ีสุดพระเจาเองตรัสกับโยบ และโยบก็ตระหนักวา 
มนุษยเราไมไดตองการ  ‘ ค ำ ต อ บ ’  
ตอปญหาชีวิตมากเทากับตองการพระเจา 
แลวโยบไดรับการรักษาหายจากโรค 
และไดรับพระพรทั้งดานจิตวิญญาณและดานวัตถุ  
ม่ังคั่งลนเหลือยิ่งกวาเดิม 
พระธรรมเลมนี้เต็มไปดวยความลี้ลับรายรอบชีวิตมนุษย 
และความจําเปนท่ีจะตองพึ่งพระเจา 
มนุษยเรารูไมพอที่จะอธิบายความ เปนไปของสิ่งตางๆ  
อยางไรก็ตามโดยอาศัยความเชื่อม่ันในพระเจา  
เปนไปไดท่ีเราจะขามพนขอบเขตจํากัดของเรา เพราะพระเจาทรง 
ทราบสาเหตุของท่ีทุกสิ่งทุกอยางเกิดขึ้น 
แ ล ะ จ ะ ท ร ง ใ หบังเกิดผลดีแกบรรดาผูท่ีรักพระองค  
เราจึงเรียนรูความจริงอันลึกซ้ึงนี้  
ซ่ึงวาเม่ือเราสูญสิ้นทุกสิ่งทุกอยางเหลือแตพระเจา  
พระเจาเทานั้นก็เพียงพอแลว 
 



โครงเรือ่ง 
1. ความทุกขยากประดังเขามา   (1:1-2:13) 
2. การโตตอบรอบแรก                     (3:1-14:22) 
3. การโตตอบรอบที่สอง               (15:1-21:34) 
4. การโตตอบรอบที่สาม          (22:1-31:40) 
5. เอลีฮูอภิปราย                     (32:1-37:24) 
6. พระเจาตรัสกับโยบ          (38:1-41:34) 
7. โยบคืนสูความรุงโรจน       (42:1-17) 
 
1 ในดินแดนอูสมีชายคนหนึ่งชื่อโยบ เปนคนดีเพียบพรอม 
เท่ียงธรรม ยําเกรงพระเจาและหลีกหางจากความชั่ว  
2ทานมีบุตรชาย 7 คนและบุตรสาว 3 ค น  3ทานมี แกะถึง  7,000 
ตัว  อูฐ 3,000 ตัว  วัวผู 500 คู  ลาตัวเมีย 500 ตัว 
และมีคนใชมากมาย  ทานยิ่งใหญท่ีสุดในบรรดาชาวตะวันออก  
4บุตรชายของโยบจะผลัดกันจัดงานเลี้ยงในบานของตน 
และเชิญพี่นองชายหญิงมา รวมในงานดวย 
5เม่ืองานเลี้ยงเสร็จสิ้นลง 
แตละคราวโยบจะใหพวกเขามาทําพิธีชําระตน 
ตั้งแตเชาตรูโยบจะถวายเครื่องเผาบูชาใหบุตรแตละคน 
โดยระลึกอยูวา ‘ บางทีลูกของเราอาจทําอะไรที่ผิดบาป 
หรือแชงดาพระเจาอยูในใจ’  โยบกระทําเชนนี้เสมอมา 
 
ซ า ต า น ข อ ท ด ล อ ง โ ย บ  
6วันหนึ่งบรรดาทูตสวรรค*มาชุมนุมกันเบื้องพระพักตรองคพระผูเป
นเจา+ ซ า ต า น 1ก็มาดวย            
7องคพระผูเปนเจา+ตรัสถามซาตานวา  “ เจามาจากไหน?”  
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ซาตานทูลตอบวา  “ ทองเที่ยวไปมาในโลก พระเจาขา”   
8อ งคพระผูเปนเจา+จึงตรัสวา  
“ เจาสังเกตดูโยบผูรับใชของเราบางหรือเปลา?  
ทั่วโลกไมมีใครเสมอ เหมือนเขา  ดีเพียบพรอม  เที่ยงธรรม  
ยําเกรงพระเจา  และหลีกหางจากความชั่ว”  
9ซาตานทูลตอบวา  “ แนนอน 
ก็ในเมื่อพระองคทรงตอบแทนเขาอยางดี 10พระองค 
ลอมรั้วปองกันเขาและครอบครัวกับทรัพยสินทุกอยาง  
ทรงอวยพรกิจการทุกอยางท่ีเขาทํา  ฝูงสัตวของเขาขยายทั่วแดน 
11แตพระองคลองยื่นพระหัตถออกแตะตองทรัพยสินทุกอยางของเ
ขาสิ รับรองเขาจะแชงดาพระองคตอพระพักตรเลยทีเดียว”  
12องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับซาตานวา  “ เอาเถิด  ทุก 
อยางท่ีเขามีก็อยูในมือของเจาแลว  
แตอยาแตะตองตัวเขาก็แลวกัน”  
ซาตานจึงทูลลาองคพระผูเปนเจา+ไ ป  
 
โยบสูญเสียทรัพยสมบัติ 
13วันหนึ่งขณะที่บุตรชายบุตรสาวของโยบ  
กําลังกินเลี้ยงกันอยูท่ีบานของพี่ชายคนโต 
14ก็มีคนหนึ่งมาแจงแกโยบวา  
“ วัวของทานกําลังไถนาอยูและลากินหญาอยูขางๆ 
15ก็มีพวกเสบามาปลนเรา  
ตอนสัตวไปและสังหารคนเลี้ยงเสียหมด 
มีแตขาพเจาคนเดียวเหลือรอดมาเรียนทาน”  
16ขณะที่คนนั้นพูดยังไมทันขาดคํา ก็มีอีกคนมาแจงวา  
“ ไฟแหงพระเจาตกลงมาจาก 
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สวรรคเผาผลาญฝูงแกะและคนเลี้ยงของทานวอดวาย  
มีเพียงขาพเจาเทานั้นท่ีรอดมาเรียนทานได”  
17กอนที่คนนั้นจะพูดจบ ก็มีอีกคนนําขาวมาบอกวา  
“ กองโจรชาวเคลเดียสามกองมาไลตอนอูฐของทานไป 
และฆาบาวไพรของทาน  
มีขาพเจาเพียงคนเดียวหนีรอดมาบอกทานได”  
18ขณะที่เขายังพูดอยูก็มีอีกคนหนึ่งเขามารายงานวา  
“ บุตรชายบุตรสาวของทาน 
กําลังกินเลี้ยงกันอยูท่ีบานพี่ชายคนโต 19ทัน 
ใดนั้นก็มีพายุใหญพัดจากทะเลทราย  
ซัดกระหน่ําจนบานพังลงมาทับพวกเขาตายหมด  
ขาพเจาผูเดียวท่ีรอดมาบอกทาน”  
 
โยบยอมรับสถานการณ 
20โยบจึงลุกขึ้น  ฉีกเสื้อคลุม  และโกนศีรษะ 
ทานซบกายลงกับพื้นนมัสการพระเจา  21และกลาววา 
 “ ขาพเจาออกมาจากครรภมารดาตัวเปลา 
 และขาพเจาจะจากไปตัวเปลา  
องคพระผูเปนเจา+ประทานใหและพระองค 
  ทรงเอาคืนไป  
 สรรเสริญพระนามขององคพระผูเปนเจา+”  
 
22ในเหตุการณท้ังปวงนี้ 
โยบมิไดทําบาปโดยกลาวโทษพระเจาเลย 
 
ขอแตใหไวชีวติ 



2
 อีกครั้งหนึ่งเม่ือบรรดาทูตสวรรค2มาชุมนุมกันเบื้องพระพักต
รองคพระผูเปนเจา+และซาตานก็มาดวย 
2องคพระผูเปนเจา+ตรัสถามซาตานวา  “ เจามาจากไหน?”  
ซาตานกราบทูลวา  “ ทองเที่ยวไปมาในโลก  พระเจาขา”  
3องคพระผูเปนเจา+จึงตรัสวา  
“ เจาสังเกตดูโยบผูรับใชของเราบางหรือเปลา?  
ทั่วโลกไมมีใครเสมอ เหมือนเขา  ดีเพียบพรอม  เที่ยงธรรม  
ยําเกรงพระเจาและหลีกหางจากความชั่ว  
เขายังคงซื่อตรงภักดีตอเรา 
ทั้งๆท่ีเจาทาทายใหเรายอมใหเจาทําลายเขาโดยไมมีเหตุ”  
4ซาตานกราบทูลวา  “ หนังแทนหนัง 
คนเรายอมเสียอะไรก็ไดเพื่อแลกชีวิตของตน 
5ลองพระองคยื่นพระหัตถออกแตะตองเลือด เนื้อรางกายของเขาสิ  
รับรองเขาจะแชงดาพระองคตอพระพักตรเลยทีเดียว”  
6องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา  “ เอาเถิด เจาจะทําอะไรเขาก็ได  
แตอยาแตะตองชีวิตของเขา”  
7ซาตานจึงทูลลาองคพระผูเปนเจา+ไ ป  
แลวทรมานโยบดวยฝรายซ่ึงลามตั้งแตฝาเทาถึง กลางกระหมอม 
8โยบจึงเอาเศษหมอแตกขูดเนื้อของทานขณะนั่งอยูในกองขี้เถา 
 
ยังคงภักดีตอพระเจา 
9ภรรยาของโยบกลาวกับทานวา  “ ทานยัง 
จะซ่ือตรงภักดีตอพระเจาอยูอีกหรือ  แชงดา 
พระเจาแลวก็ตายเสียเถอะ”  
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10โ ย บ ตอบวา  “ เธอพูดเหมือนคนโฉดเขลา เราจะรับแตสิ่งดีๆ 
จากพระองค โดยไมยอมรับความทุกขรอนบางเลยหรือ”   
ในเหตุการณท้ังปวงนี้โยบมิไดเอยวาจาท่ีผิดบาปเลย 
 
ส ห า ย ข อ ง โ ย บ  
11เม่ือสหายสามคนของโยบไดขาวทุกขรอนที่เกิดแกทาน 
ก็นัดกันเดินทางจากบาน มาเพื่อรวมทุกขและใหกําลังใจโยบ 
ไดแก เอลีฟสแหงเทมาน บิลดัดแหงชูอาห 
และโศฟารแหงนาอามาห12ครั้นพวกเขาเห็นโยบ แตไกล 
ก็จําทานแทบไมได จึงพากันร่ําไห เสียงดัง  ฉีกเสื้อผา  
และโปรยฝุนใสศีรษะ 
13แลวนั่งอยูท่ีพ้ืนเปนเพื่อนโยบตลอดเจ็ดวันเจ็ดคืน 
ไมมีใครเอยอะไรแมแตคําเดียว  
เพราะเห็นวาโยบทุกขทรมานแสนสาหัส 
 
โยบคร่าํครวญ 
3 แลวโยบเอยปากสาปแชงวันท่ีทานถือ กําเนิดมา  
2ทานกลาววา  
3  “ ขอใหวันท่ีขาเกิดมาพินาศวอดวาย    
  และคืนท่ีพวกเขาพูดกันวา  
    ‘ คลอดลูกชายแลว’     
4 ขอใหวันนั้นกลับกลายเปนความมืด            
  ขอพระเจาเบื้องบนอยาทรงใสใจกับวันนั้น 
  อยาใหมีแสงสวางใดๆ 
5 เออ ขอใหความมืดเงาดํายึดวันนั้นไว  
  ขอใหเมฆดําบดบังมัน 
  ขอใหความมืดมนกลบบังแสงสวางของวันนั้น 
6 ขอใหความมืดมิดกุมวันนั้นไว 



  ขอใหมันถูกลบออกจากปฏิทิน  
  อยาไดนับรวมเขากับวันใดๆในเดือนตางๆ  
7 ขอใหคืนนั้นมลายหายไป  
  อยาใหมีเสียงโหรองยินดี 
8 ขอใหคนแชงสาปทั้งหลาย 
ผูพรอมจะปลุกเรียกเลวีอาธานขึ้นมา  
  สาปแชงวันนั้น 
9 ขอใหดาวประกายพรึกอับแสงไป 
  ใหมันแสวงหาแสงสวางแตไมพบ  
  และไมมีวันไดเห็นแสงอรุณ 
10 จงแชงมัน  เพราะมันไมยอมปดครรภมารดาของขา 
  ปลอยใหขามารูเห็นความทุกขนี้ 
11 ทําไมหนอ  ขาจึงไมตายเสียตั้งแตเกิด  
  สิ้นลมตั้งแตคลอด 
12 ทําไมหนอ  จึงมีตักท่ีรองรับขาไว 
  มีออมอกที่เลี้ยงดู 
13 ไมเชนนั้น  ปานนี้ขาคงไดนอนอยางสงบ 
  ขาคงไดหลับ และพักอยางสบาย 
14อยูรวมกับบรรดากษัตริยและที่ปรึกษาของโลก   
 ผูสรางสถานที่สําหรับตน ซ่ึงบัดนี้ปรักหักพัง 
15 กับบรรดาผูครอบครอง 
  ซึ่งมีเงินทองเต็มบาน 
16 ทําไมหนอ ขาจึงไมถูกดินกลบหน 
เหมือนทารกที่ตายตั้แตยังไมคลอด    
  ไมตองเห็นเดือนเห็นตะวัน 
17 ณ ที่ซ่ึงคนช่ัวหยุดวุน ว า ย  
  คนเหนื่อยออนก็ไดพักสงบ 
18 เชลยอยูอยางสบาย  



  ไมมีเสียงตะคอกจากนายทาส 
19 ท้ังผูใหญผูนอยไปอยูท่ีนั่น  
  และทาสก็เปนอิสระจากนาย 
 
20ทําไมหนอจึงยังมีแสงสวางแกผูท่ีทุกขลําเค็ญ  
  ทําไมใหชีวิตแกผูท่ีขมขื่นในดวงวิญญาณ 
21 ผูท่ีโหยหาความตายเหมือนใฝหาเงินทอง 
  หรือขุมทรัพยท่ีซอนอยู แตก็ไมพบ   
22 ผูซ่ึงจะช่ืนชมยินดี 
  หากไปถึงหลุมฝงศพเสียได 
23 ทําไมชีวิตยังไมดับสูญสําหรับคนที่จนมุม 
  ผูซ่ึงพระเจาทรงลอมกรอบไว 
24 มีแตการทอดถอนใจมาถึงขาแทนขาวปลาอาหาร  
  เสียงครวญครางของขาพรั่งพรูออกมาเหมือนสายน้ํา 
25 สิ่งท่ีขากลัวมาถึงขา  
  สิ่งท่ีขาหวาดหวั่นเกิดขึ้นกับขาแลว 
26 ขาไมมีสงบ  ไมมีความสบาย  
  ขาไมไดพักผอน  มีแตความทุกขทรมานเทานั้น”  
 
เอลฟีสกลาว 
4 แลวเอลีฟสแหงเทมานตอบวา 
2  “ ขอพูดอะไรสักคํา  ทานพอจะทนฟงไดไหม  
  แตใครเลาจะอดใจไวไมพูดออกมา 
3 คิดดูสิ  ทานเคยแนะนําคนมากมาย 
  เคยเสริมกําลังคนที่ออนเปลี้ยเพลียแรง  
4 คําพูดของทานเคยหนุนชูผูท่ีสะดุดลม      
  
ทานทําใหคนที่ลมพับลงเขมแข็งขึ้นมาได 



5 แตเด๋ียวนี้เม่ือทุกขรอนมาถึง  ทานก็ทอแท  
  เมื่อถูกมันกระหน่ํา ทานก็หมดกําลังใจ 
6 ไมควรหรอกหรือท่ีทานจะม่ันใจในคุณธรรมของทาน  
  และหวังใจในความประพฤติดีพรอมของทาน 
 
7   จงใครครวญดูเถิด  มีหรือท่ีคนบริสุทธ์ิตองพินาศ 
  หรือคนเที่ยงธรรมตองถูกทําลาย  
8 ขาสังเกตวาคนที่ไถหวานความชั่วและความเดือดรอน   
  ก็จะเก็บเก่ียวสิ่งนั้นเชนกัน 
9 เขาพินาศโดยลมหายใจของพระเจา 
  ยอยยับโดยพระพิโรธของพระองค 
10 สิงโตอาจจะสงเสียงขูคําราม  
  แตเขี้ยวเล็บของราชสีหก็ยังถูกหัก 
11 สิงโตยอยยับเพราะหาเหยื่อไมได  
  ลูกสิงหตองกระจัดกระจายไป 
 
12 มีถอยคํามาถึงขาอยางลี้ลับ   
  เปนเสียงกระซิบท่ีหูของขาไดยิน 
13 ในฝนรายซ่ึงเขามายามคํ่าคืน 
  ขณะที่ผูคนหลับสนิท 
14 ความหวาดหวั่นพรั่นพรึงจูโจมขา      
  ทําใหกระดูกทุกซ่ีของขาสั่นสะทาน 
15 วิญญาณดวงหนึ่งวูบผานหนาขาไป 

ขาขนลุกซู 
16 วิญญาณดวงนั้นหยุด 
  ขาบอกไมไดวามันเปนอะไร   
 มีรางหนึ่งอยูตรงหนาขา 
  และขาไดยินเสียงกลาววา 



17  “ มนุษยจะชอบธรรมกวาพระเจาไดหรือ 
  คนเราจะบริสุทธิ์กวาพระผูสรางเขาไดหรือ”  
18 หากวาพระเจายังทรงไววางพระทัย 
   ผูรับใชของพระองคเองไมได 
  แมแตเหลาทูตสวรรคพระองคยังทรง 
   กลาวโทษความผิดพลาดข อ ง เ ข า  
19 ก็แลวผูท่ีอาศัยในเรือนดินจะยิ่งกวานั้นสักเทาใด 
  ผูซ่ึงมีรากฐานอยูในธุลีดิน 
  ซึ่งขยี้ใหตายไดงายดายเหมือนแมลงเมา  
20 จากรุงอรุณถึงสนธยา  เขาถูกหํ้าห่ันเปนชิ้นๆ 
  พินาศไปนิรันดร โดยไมมีผูใดสังเกต 
21 สายใยแหงชีวิตของเขาขาดสะบั้น 
 
 แ ล ะเขาตายไปโดยปราศจากความเขาใจมิใชหรือ”  
 
5  “ ร่ํารองไปเถิด  แตใครเลาจะตอบทาน 
  ทานจะหันหนาไปหาเทพเจาองคไหน 
2 คนโงตายไปเพราะโทสะจริต 
  ความอิจฉาริษยาเขนฆาคนโฉดเขลา 
3 ขาเคยเห็นคนโงหยั่งรากม่ันคง  
  แตทันใดนั้น บานของเขาก็ถูกแชงสาป 
4 ลูกหลานของเขาไมไดอยูอยางม่ันคงปลอดภัย   
  แตถูกบีบคั้นในศาลโดยไมมีใครชวยปกปอง 
5 พืชผลของเขาถูกคนหิวโหยเขมือบเสียหมด   
  แมแตท่ีเอาหนามกันไวก็หมดสิ้น 
   ทรัพยสินของเขาถูกคนกระหายฉกฉวยไป 
6 เพราะความทุกขไมไดผุดขึ้นมาจากดิน 
  ความเดือดรอนมิไดงอกขึ้นจากธุลี 



7 แตคนเราเกิดมาเพ่ือความทุกขยาก  
  เหมือนประกายไฟยอมพุงขึ้นฟา 
 
8 หากเปนขา ขาจะวิงวอนตอพระเจา  
  นําเรื่องราวของขารองทูลตอพระองค 
9 พระองคทรงกระทําการอัศจรรย 
  สุดหยั่งคะเนและสุดคณานับ 
10 พระองคทรงใหฝนลงมาเหนือโลก 
  เพื่อรดทองทุง 
11 ท ร ง เชิดชูผูท่ีต่ําตอย 
  และนําผูท่ีทุกขทนมาสูสวัสดิภาพ 
12 พระองคทรงขัดขวางคนเจาเลห  
  แผนการของเขาจะไมสําเร็จ 
13 ทรงใหคนที่คิดวาตนฉลาดติดอยูในกับดักของตัวเอง         
  แผนการของคนชั่วถูกลมลางไป 
14 ความมืดมนมาเหนือเขาในยามกลางวัน 
 
 กลางวันแสกๆเขาคลําสะเปะสะปะเหมือนอยูในตอนกลางคืน 
15 พระเจาทรงชวยผูยากไรจากวาจาเชือดเฉือนของเขา  
  จากอุงมือของผูมีอิทธิพล 
16 คนยากจนจึงยังมีความหวัง  
  และความอยุติธรรมก็เปนฝายปดปากเงียบ 
 
17 ความสุขมีแกผูท่ีพระเจาทรงตักเตือน 
  ฉะนั้นอยาดูหม่ินการตีสอนของพระเจาผูทรงฤทธิ์ 
18
 ถึงแมพระองคทรงทําใหเปนแผลแตพระองคทรงสมานรอยแ
ผ ล   



  พระองคทรงทําใหบาดเจ็บ แตทรงรักษาใหหาย 
19 พระองคจะทรงกอบกูทานจากอันตราย 
  และภัยพิบัติสารพัดอยาง 
20พระองคจะทรงปกปองทานจากความตายในยามกันดารอาหาร   
 
 แ ล ะ จ า ก ค ม ด า บ ใ น ย า ม ส ง ค ร า ม  
21 ทานจะปลอดภัยจากคํานินทาวาราย 
  ไมจําเปนตองหว่ันกลัวหายนะซึ่งจะมาถึง 
22 ทานจะยิ้มเยาะใหแกภยันตรายและการกันดารอาหาร  
  ไมตองหวาดกลัวสัตวราย 
23 ทานจะผูกมิตรกับกอนหินในทุงนา 
  สัตวปาจะญาติดีกับทาน 
24 ทานจะม่ันใจวาเต็นทของทานปลอดภัย    
  ต ร วจดูทรัพยสินก็ไมมีอะไรขาดหาย 
25 ทานจะไดทราบวาลูกหลานของทานจะมีมากมาย  
  และพงศพันธุของทานจะเหมือนหญาบนแผนดินโลก 
26 แมเม่ือมาถึงหลุมฝงศพ ทานก็ยังแข็งแรง 
  เหมือนฟอนขาวท่ีเก็บเก่ียวในเวลาอันเหมาะ 
27 จากประสบการณเราพบวาท้ังหมดนี้เปนความจริง 
 
 ฉะนั้นเพื่อประโยชนสุขของทานเองโปรดรับฟงและนําไปปฏิ
บัติเถิด”  
 
โยบกลาวตอบ 
6 โยบตอบวา 
2  “ อยากใหเอาทุกขรอนของขามาช่ังดู  
  กอบความลําเค็ญของขาขึ้นตราชูเถิด 
3 เพราะมันหนักยิ่งกวาเม็ดทรายในทะเล  



  ขาถึงไดพูดอยางวูวาม 
4 ลูกศรขององคผูทรงฤทธิ์ฝงอยูในขา    
  ยาพิษท่ีอาบไวซึมซาบวิญญาณของขา 
  ความหวาดหวั่นท่ีพระเจาสงมาประดังเขาใสขา 
5 มีหรือท่ีลาปาจะรองเมื่อมีหญา  
  มีหรือท่ีวัวจะสงเสียงเม่ือมีหญากิน  
6 จะกินอาหารที่จืดชืดโดยไมเหยาะเกลือไดหรือ   
  ไขขาวดิบๆ จะมีรสชาติอะไร  
7 ขาไมยอมแตะตองอาหารแบบนั้นหรอก 
  เพราะทําใหขาเอือม 
 
8 โอ ขอใหขาไดตามท่ีทูลขอเถิด   
  ขอพระเจาโปรดประทานตามที่ขาหวัง 
9 คือขอใหพระเจาทรงขยี้ขาเสีย  
  ขอทรงคลายพระหัตถท่ีกําขาไว  
แลวปลอยใหขาถูกตัดขาดไป 
10 อยางนอยขาก็ยังมีขอปลอบใจ 
  และยินดีขณะเจ็บปวดแสนสาหัส   
  วาขาไมไดปฏิเสธพระวจนะของพระเจาองคบริสุทธิ์ 
 
11 ทําไมหนอ  ขาจึงมีกําลังท่ีจะยังหวังอยู 
  ขามีความคาดหมายอะไรหนอ  ถึงทนอยูได 
12 ขามีพลังเหมือนกอนหินหรือ  
  เลือดเนื้อของขาเปนทองสัมฤทธิ์หรือ 
13 ขายังมีอํานาจจะชวยตัวเองหรือ       
  ในเมื่อความสําเร็จมลายสูญจากขาแลว 
14 คนสิ้นหวังควรไดรับความเห็นอกเห็นใจจากเพื่อนฝูง    
  แมเม่ือเขาหมดความยําเกรงพระเจาผูทรงฤทธิ์ 



15 แตพ่ีนองของขาเช่ือไมไดเลย  เหมือนสายน้ําท่ีไหลๆหยุดๆ   
  เหมือนลําธารที่ไหลลน 
16 ซ่ึงขุนดําเพราะน้ําแข็ง 
  และเออลนเมื่อหิมะละลาย   
17 แตยามแหงแลงกลับหยุดไหล 
  และเมื่ออากาศรอนระอุกลับแหงผาก  
18 กองคาราวานแวะเขามาสูแดนกันดาร 
  และตองพินาศไป 
19 กองคาราวานจากเทมาเสาะหาน้ํา  
  พอคาผูเรรอนจากเชบามองหาดวยความหวัง   
20 พวกเขาทุกขเพราะหวังไวมาก 
  ครั้นมาถึงกลับตองผิดหวัง  
21 ทานก็พอๆ กัน  พิสูจนใหเห็นแลววาไมไดชวยเหลืออะไร  
  พอเห็นสิ่งที่นาขยะแขยงทานก็ขยาดกลัว 
22 ขาเคยเอยปากหรือวา ‘ ขอแบงทรัพยสมบัติ 
  มาชวยไถขาดวย 
23 ขอชวยขาจากมือศัตรู  
  จากอุงมือของคนอํามหิตหนอย’  
24 สอนขาเถิด  แลวขาจะนิ่งสงบ  
  ชี้แจงมาซิวาขาผิดตรงไหน 
25 คําพูดจริงใจชางนาเจ็บปวดจริงนะ  
  คําโตแยงของทานพิสูจนอะไรได  
26 ทานจงใจจะแกคําพูดของขา   
  และทําราวกับวาถอยคําของคนสิ้นหวังเปนเพียงลมๆ 
แลงๆ หรือ 
27 พวกทานถึงกับจับฉลากเลือกลูกกําพรา 
  และขายเพื่อน 
 



28 โปรดดูขาเถิด  
  ขาจะโกหกเพื่อนซึ่งๆ หนาหรือ 
29 หยุดเหมาวาขาผิดเสียเถอะ  
  ทบทวนดู  เพราะขาชอบธรรม อยาอยุติธรรมนักสิ 
30 ขาพูดผิดตรงไหนหรือ 
  ปากของขาแยกแยะความชั่วไมไดหรือ 
 
7  “ มนุษยไมตองดิ้นรนตรากตรําในโลกหรือ     
  ชีวิตของเขาไมเหมือนลูกจางหรอกหรือ 
2 เหมือนทาสที่ใฝหายามเย็นหลังเลิกงาน  
  เหมือนลูกจางรอเวลารับคาจาง 
3 ขาก็เชนกัน ไดรับสวนปเดือนอันอนิจจัง 
  ไดรับคืนวันอันทุกขลําเค็ญ 
4 เมื่อขานอนลงขาก็คิดวา  ‘ อีกนานไหมกวาจะไดตื่น’     
  ค่ําคืนชางยืดยาวจริงๆ  
ขานอนพลิกกระสับกระสายไปมาจนรุงสาง 
5 รางของขาเต็มไปดวยหนอนและแผลตกสะเก็ด 
  ผิวหนังของขาปริและกลัดหนอง 
 
6 ชีวิตของขาลับหายไปเร็วเหมือนกระสวยของชางทอ  
  สูจุดจบอยางหมดหวัง 
7 ขาแตพระเจา  
โปรดระลึกวาชีวิตของขาพระองคนั้นเพียงอึดใจเดียว  
 ตาของขาพระองคจะไมเห็นความสุขอีก 
8 ตอนนี้ตาของผูท่ีเห็นขาพระองค ตอไปก็ไมเห็นอีกแลว 
   พระองคจะทอดพระเนตรหาขาพระองค  
แตขาพระองคไมอยูเสียแลว 
9 เชนดังเมฆสลายตัวและลับหายไป 



  คนที่ตายไปแลวก็ไมหวนคืนมาอีก 
10 จะไมมีวันคืนสูเหยาอีกเลย 
  ถ่ินของเขาจะไมรูจักเขาอีกตอไป 
11 ฉะนั้น  ขาพระองคจะไมนิ่งอยู 
 
 ขาพระองคจะพูดออกมาดวยความทุกขระทมในดวงวิญญา
ณ 
 ขาพระองคจะพร่ําบนดวยความขมขื่นใจ 
12 ขาพระองคเปนทะเลเปนสัตวประหลาดแหงหวงลึกหรือ   
  พระองคจึงทรงวางยามเฝาขาพระองคไว 
13 เมื่อขาพระองคคิดวาการนอนหลับจะชวย ป ล อ บ ใ จ  
  จะทําใหขาพระองคคลายทุกขโศก  
14 ถึงกระนั้นพระองคก็ยังเขยาขวัญขาพระองคดวยความฝน  
  ทําใหขาพระองคตกใจดวยนิมิตตางๆ 
15 ใหขาพระองคอึดอัดใจตาย 
  ยังดีกวาอยูในรางกายอยางนี้ตอไป 
16 ขาพระองคเบ่ือหนายชีวิต  ขาพระองคไมขออยูคํ้าฟา 
 
 โปรดทิ้งขาพระองคไวตามลําพังเพราะชีวิตของขาพระองคไ
มมีความหมาย 
 
17 มนุษยเปนอะไรหนอ พระองคจึงทรงยุงเก่ียว 
  และใหความสําคัญมากนัก 
18 ท่ีพระองคจะตองตรวจตราอยูทุกเชา 
  และทดสอบอยูทุกขณะ 
19 พระองคจะทรงหันไปทางอื่น  
 
 ปลอยขาพระองคไวตามลําพังแมสักครูเดียวไมไดเลยหรือ 



20 ขาแตพระเจาผูทรงเฝาดูมนุษยชาติ     
    หากขาพระองคกระทําบาป 
ขาพระองคไดทําอะไรแกพระองคเลา   
 ทําไมพระองคทรงกระทําใหขาพระองคตกเปนเปาของพระอ
งค  
  และทําใหชีวิตขาพระองคเปนภาระแกพระองค3 
21 ทําไมหนอ พระองคจึงไมอภัยความผิดพลั้ง   
  และยกโทษความบาปของขาพระองค   
 ในเมื่ออีกไมนาน ขาพระองคก็จะนอนลงกลางธุลีดิน  
  พระองคจะทรงมองหาขาพระองค 
แตขาพระองคไมอยูเสียแลว”  
 
บิลดัดตอวาโยบ 
8 บิลดัดแหงชูอาหโตตอบโยบวา 
2  “ ทานจะพูดเชนนี้ไปอีกนานเทาใด  
  ถอยคําของทานเปนดังพายุบุแคม 
3 พระเจาทรงบิดเบือนความยุติธรรมหรือ  
  องคผูทรงฤทธิ์บิดเบือนความถูกตองหรือ 
4 หากบุตรหลานของทานกระทําบาปตอพระองค  
  พระองคก็ทรงลงโทษพวกเขา 
5 แตถาทานหมายพึ่งพระเจา 
  ทูลวิงวอนองคพระผูทรงฤทธิ์ 
6 หากทานบริสุทธ์ิและเที่ยงธรรม  
  พระองคจะทรงลุกขึ้นเพื่อทาน          
  แลวนําทานคืนสูฐานะอันสมควรแกทาน 
7 ถึงแมวาทานจะเริ่มตนดวยเล็กนอย 

                                      
3 7:20 * หรือ  “ แกตัวเอง”  



  อนาคตของทานก็ยังจะเจริญรุงเรือง 
 
8  “ จงถามคนรุนกอนดู  
  แลวทานจะคนพบสิ่งท่ีบรรพบุรุษไดเรียนรู 
9 เพราะเราเปนเพียงเด็กเม่ือวานซืน ไมรูอะไร   
  และวันเวลาของเราในโลกนี้ก็เปนแตเพียงเงา 
10 บรรพชนจะไมบอกกลาวเลาสอนหรือ 
 
 จะไมพูดใหทานฟงจากประสบการณความเขาใจหรอกหรือ 
11 ตนกกจะขึ้นงามในที่ซ่ึงไมมีหวยหนองคลองบึงหรือ  
  ตนออจะอยูไดโดยปราศจากน้ําหรือ   
12 และทั้งๆ ที่ยังงอกงาม  ไมมีใครมาตัด   
  มันก็ยังเหี่ยวเฉาไปกอนตนหญาฉันใด 
13 บั้นปลายของผูท่ีหลงลืมพระเจาก็เปนไปฉันนั้น 
  ความหวังของผูท่ีไมนับถือพระเจาก็พินาศไป 
14 สิ่งท่ีเขาพึ่งพาก็อนิจจัง  
  สิ่งท่ีเขาพึ่งพิงเปนแคใยแมงมุม 
15 เขาหวังพักพิง  แตมันก็ขาดไป 
  เขายึดกุมไว  แตมันก็ไมคงอยู 
16 เขาเหมือนตนไมท่ีไดรับน้ําชุมชื่นกลางแดด    
  แผแขนงไปในสวน 
17 รากของเขาหยั่งลงไปในกองหิน 
  เสาะหาที่จะชอนไชไป 
18 แตเม่ือถูกหักโคนไป  
  ถ่ินนั้นก็ลืมเขาเหมือนไมเคยเห็นกันมากอน 
19 ชีวิตของเขาก็รวงโรยไป  
  มีพืชอื่นๆ งอกขึ้นมาแทนที่ 
 



20 แตพระเจายอมไมทอดทิ้งคนที่ดีพรอม  
  ทั้งจะไมคํ้าจุนคนกระทําชั่ว 
21 พระองคจะยังคงใหปากของทาน หัวเราะรา 
  และใหริมฝปากของทานโหรองยินดี 
22 ศัตรูของทานจะเต็มไปดวยความอับอาย 
  เต็นทของคนชั่วรายจะไมมีอีกตอไป”  
 
โยบโตตอบ 
9 โยบจึงตอบวา 
2  “ จริงอยู ขารูแลววาเปนอยางนั้น  
 
 แตมนุษยอนิจจังจะชอบธรรมสําหรับพระเจาไดอยางไร 
3 แมคนใดปรารถนาจะโตแยงกับพระเจา 
 
 เขาก็ไมสามารถตอบพระองคไดแมครั้งเดียวจากพันครั้ง 
4 เพราะสติปญญาของพระเจาลึกซ้ึง   
   ฤทธ์ิอํานาจของพระองคมหาศาล  
  ใครเลาจะตอตานพระเจาและเอาชนะพระองคได 
5 พระองคทรงขยับภูเขาโดยที่มันไมทันรูตัว 
  และพลิกมันคว่ําดวยพระพิโรธ 
6 พระองคทรงเขยาโลก 
  สั่นคลอนไปถึงราก 
7 พระองคตรัสสั่งดวงอาทิตยก็ไมสองแสง       
  พระองคทรงผนึกดวงดาวมิใหฉายแสง 
8   พระองคแตผูเดียวท่ีทรงคลี่ฟาสวรรคออก 
  และทรงย่ําเหนือคลื่นทะเล 
9 พระองคทรงสรางดาวจระเข   ดาวไถ  
  ดาวลูกไก และหมูดาวแหงทิศใต 



10 พระองคทรงกระทําการอัศจรรย 
  สุดหยั่งคะเนและสุดคณานับ 
11 เมื่อพระองคเสด็จผานไป  ขาไมสามารถเห็นพระองค  
  เมื่อทรงขยับเคลื่อนไหว ขาไมสามารถประจักษ 
12 เมื่อพระองคทรงฉวยไป  ใครจะยับยั้งพระองคได  
  ใครจะอาจหาญทูลถามพระองควา 
‘ ทรงทําอะไรนั่น’  
13 พระเจามิไดทรงยับยั้งพระพิโรธ 
  แมแตกองกําลังอหังการ4 
ก็สยบราบคาบแทบพระบาทพระองค 
 
14 แลวขาจะบังอาจขัดแยงกับพระเจาหรือ 
  ขาจะสรรหาคําอะไรมาโตแยงกับพระองคหรือ 
15 แมขาไมผิด ขาก็ไมอาจโตตอบพระองค  
  ไดแตวอนขอความเมตตาจากองคตุลาการ 
16 ถึงแมวาขาทูลรองเรียกและพระองคทรงขานตอบ    
  ขาก็ไมเชื่อวาพระองคจะทรงสดับฟง 
17 พระองคทรงบดขยี้ขาดวยลมพายุ  
  และทวีบาดแผลของขาโดยไมมีสาเหตุ 
18 พระองคจะไมทรงยอมใหขาหายใจ  
  แตเติมความรันทดขมขื่นใสขาจนลนปรี่ 
19 ถาจะวาดวยเรื่องพลัง  พระองคทรงเกรียงไกรนัก  
  ถาจะวาดวยเรื่องความยุติธรรม 
ใครจะสูความกับพระองคได 

                                      
4 9:13 * หรือ ภาษาฮีบรู  “ ลูกสมุนของราหับ”  
เปนชื่อสัตวประหลาดในทะเล  
เปนสัญลักษณของความวุนวายในวรรณกรรมโบราณ 



20 ถึงแมขาบริสุทธิ์  ปากของขาเองยังบอกวาขาผิด  
  แมขาดีพรอม ก็ยังจะพูดวาตัวเองมีมลทิน 
 
21  “ ตอใหไรตําหนิ   
  ขาก็ไมแยแสตัวเอง 
  ขาชิงชังชีวิตนี้ยิ่งนัก 
22 มันไมตางอะไรกัน 
  ฉะนั้นขาจึงวาพระองคทรงทําลาย 
   ทั้งคนดีพรอมและคนชั่วราย 
23 เมื่อภัยพิบัตินํามาซ่ึงความตายโดยฉับพลัน 
  พระองคทรงยิ้มเยาะความสิ้นหวังของผูบริสุทธิ์ 
24 เมื่อแผนดินตกอยูในมือของคนชั่ว     
  พระเจาทรงทําใหตาของบรรดาตุลาการมืดบอด 
  หากไมใชพระองค  แลวจะเปนใครเลา 
 
25  “ วันคืนของขาพระองคไวยิ่งกวานักวิ่ง 
  ลอยลับไปโดยไมมีความชื่นใจแมนอยนิด 
26 มันแลนปราดไปเหมือนเรือเร็ว 
  เหมือนนกอินทรีโฉบลงบนเหยื่อ 
27 หากกลาววา  ‘ ขาพระองคคิดจะลืมคําคร่ําครวญของตน  
  ขาพระองคจะเปลี่ยนทาทีใหมและยิ้มแยมราเริง’  
28 แตขาพระองคก็ยังขยาดความทุกข  
  เพราะรูวาพระองคยังทรงถือวาขาพระองคมีความผิด 
29 ในเมื่อถูกตัดสินวาผิด  
 
 ก็แลวขาพระองคจะด้ินรนตอสูโดยเปลาประโยชนไปทําไม 



30 ถึงขาพระองคจะอาบน้ําชําระกายดวยสบู5 
  เอาดางลางมือใหสะอาด 
31 พระองคก็จะทรงจุมขาพระองคลงในโคลน 

 และแมเสื้อผาของขาพระองคก็ยังรังเกียจตัวขาพระอง
คเอง 
 
32 “ พระเจาไมใชมนุษยอยางขา  ที่ขาจะไปโตตอบได  
  เหมือนที่เราไปสูความกันในศาล 
33 อยากใหมีใครสักคนเปนคนกลางระหวางเราทั้งสอง  
  เผื่อจะไดชวยไกลเกลี่ย 
34 ใครสักคนที่จะชวยเก็บไมเรียวของพระเจาไปจากขา    
  ขาจะไดเลิกหวาดหวั่นอาญาของพระองค 
35 และจะไดพูดโดยไมตองหวาดกลัวพระองค  
  ซึ่งขณะนี้ขาทําเชนนั้นไมได 
เพราะอาญาของพระองคตกอยูแกขา”  
 
10  “ ขาเหนื่อยหนายการมีชีวิตอยู  
 ฉะนั้นขาจะบนอยางเสรี      
 จะระบายความรันทดขมขื่นในวิญญาณ 
2 ขาจะทูลพระเจาวา  
‘ ขออยาทรงเพียงแตตัดสินลงโทษขาพระองค  
  โปรดบอกดวยวาขาพระองคผิดในเรื่องใด 
3 ท รงเห็นชอบแลวหรือท่ีจะบีบคั้น 
  และไมไยดีผูเปนหัตถกิจของพระองค 
  ในขณะที่ทรงแยมย้ิมใหแกแผนการของคนชั่วราย 
4 พระองคทรงมีพระเนตรอยางตาของคนหรือ 

                                      
5 9:30 * หรือ ดวยหิมะ 



  พระองคทรงเห็นอยางมนุษยอนิจจังหรือ  
5 วันของพระองคเหมือนวันของมนุษยหรือ 
  ปของพระองคเหมือนปของคนหรือ 
6 จึงทรงตามจับผิด 
  และตรวจหาบาปชั่วของขาพระองค 
7 ท้ังๆ ที่ทราบวาขาพระองคไมไดทําผิด   
 
 และไมมีใครสามารถชวยขาพระองคจากเงื้อมพระหัตถ 
 
8  “ พระหัตถของพระองคทรงสรางทรงปนขาพระองคมา 
  บัดนี้กลับจะทรงทําลายขาพระองคหรือ 
9 ขอทรงระลึกวาขาพระองคถูกปนขึ้นจากธุลีดิน    
  บัดนี้จะทรงเปลี่ยนขาพระองคกลับเปนธุลีดินอีกหรือ 
10 พระองคมิไดทรงเทขาพระองคลงเหมือนเทน้ํานม   
  และกวนขาพระองคเหมือนเนยหรือ 
11 ทรงหอหุมขาพระองคดวยเนื้อกับหนัง  
 
 และทรงรอยเขาดวยกันโดยกระดูกกับเสนเอ็นมิใชหรือ  
12 พระองคประทานชีวิตให  
ทรงเมตตาสงสารและรักขาพระองค  
  และในการจัดเตรียมของพระองค 
ทรงพิทักษรักษาจิตวิญญาณของขาพระองค 
13 แตสิ่งท่ีแฝงเรนอยูในพระทัย   
  และขาพระองครูวาพระองคทรงดําริเชนนี้ 
14 คือหากขาพระองคกระทําบาป พระองคทรงเฝาดูอยู 
  และไมปลอยใหขาพระองคลอยนวลไปได 
15 หากขาพระองคกระทําผิด ก็วิบัติอยูแลว 



  แมหากขาพระองคไมผิด 
ขาพระองคก็ยังไมอาจโงหัวขึ้นมา 
 เพราะตองอัปยศอดสู 
  และจมอยูในหวงทุกขทรมาน 
16 หากขาพระองคเงยหนาขึ้นมา  
  พระองคก็ทรงยางเขาหาเหมือนราชสีห 
  แ ละแสดงฤทธิ์อํานาจอันนาครั่นครามตอขาพระองค 
17 พระองคทรงเบิกพยานใหมๆ กลาวหาขาพระองค   
  และกริ้วขาพระองคยิ่งๆขึ้น  
 
 กองกําลังของพระองคถาโถมเขาใสขาพระองคซํ้าแลวซํ้าเล
า  
 
18  “ ถาเชนนั้น  
พระองคทรงนําขาพระองคออกมาจากครรภมารดาทําไม  
  นาจะใหตายเสียตั้งแตยังไมมีใครเห็น 
19 นาจะไมเคยปฏิสนธ์ิมา หรือไมก็ตายเสียต้ังแตเกิด    
  พอออกจากครรภมารดาก็ตรงแนวไป 
สูหลุมฝงศพเลย 
20 ชีวิตสั้นๆ ของขาพระองคใกลจะดับแลวมิใชหรือ  
  ขอทรงหันไปเถิด  
เผื่อขาพระองคอาจจะมีเวลาชื่นใจสักชั่วขณะหนึ่ง 
21 กอนจะจากไปสูดินแดนแหงความมืดมิดหมนหมอง 
  ที่ซ่ึงไปแลวไมไดกลับมาอีก 
22 ดินแดนอันมืดสนิท 
  มีแตความมืดมนและสับสน  
  ที่ซ่ึงแมแตความสวางก็ยังมืดมนิ 
 



โศฟารกลาว 
11 โศฟารแหงนาอามาหจึงตอบวา 
2  “ จะปลอยใหพูดไปอยางนี้โดยไมมีคําตอบหรือ?       
  คนที่พูดแบบนี้จะใหถือวาเปนฝายถูกหรือ? 
3 คําพูดเรื่อยเปอยของทานจะทําใหคนนิ่งอยูหรือ?    
  คําเสียดสีของทานจะไมใหใครปรามหรือ? 
4 ทานทูลพระเจาวาความเชื่อของทานไรท่ีติ   

และทานบริสุทธิ์ในสายพระเนตรพระองค 
5 อยากใหพระเจาตรัส  
  ใหพระองคเอื้อนโอษฐโตตอบทาน 
6 และทรงสําแดงความลี้ลับแหงสติปญญาแกทาน  
  เพราะสติปญญาแทนั้นมีสองดาน 
 
 พึงรูเถิดวาพระเจาทรงเอาผิดกับทานนอยกวาท่ีทานควรไดรั
บ  
 
7 ทานอาจหยั่งความล้ําลึกของพระเจาไดหรือ?        
 
 ทานสามารถคะเนขอบเขตแหงองคพระผูทรงฤทธิ์ไดหรือ? 
8 ซ่ึงสูงกวาฟาสวรรค  ทานจะทําอะไรได? 
  ซึ่งลึกล้ํากวาแดนมรณาทานจะรูอะไรได? 
9 หากจะวัดก็ยาวกวาแผนดิน 
  และกวางกวาทองทะเล 
 
10  “ หากพระองคเสด็จมาจับทานขังคุก 
  และเขามาพิพากษา  ใครเลาจะยับยั้งพระองคได? 
11 พระองคยอมทราบวาใครโกหกหลอกลวง  
  เมื่อเห็นบาปผิดจะไมทรงพิจารณาหรือ? 



12 ลาปาไมสามารถออกลูกเปนคนไดฉันใด 
  คนไมรูจักคิดก็ไมอาจฉลาดไดฉันนั้น 
 
13  “ ถึงกระนั้น  หากทานมอบใจแดพระเจา    
  และอาแขนตอนรับพระองค  
14 หากทานยอมทิ้งความชั่วท่ีอยูในมือทาน  
  และไมยอมใหบาปผิดเขามาในท่ีพํานักของทาน 
15 เมื่อนั้นทานก็จะสามารถเงยหนาโดยไมอาย      
  ยืนหยัดม่ันคงไดโดยไมกลัว 
16 ทานยอมจะลืมความทุกขลําบากไดแนนอน  
  ถึงนึกไดก็ดุจดังสายน้ําท่ีไหลผานพนไป 
17 แลวชีวิตทานจะสุกใสยิ่งกวายามเที่ยงวัน 
  ความมืดกลับกลายเปนยามเชา 
18 ทานจะม่ันคงเพราะมีความหวัง   
  จะมองดูรอบๆ  แลวพักผอนโดยปลอดภัย 
19 ทานจะเอนกายลงโดยไมกลัว  
  และคนเปนอันมากจะมาขอพึ่งทาน 
20 แตคนชั่วรายจะมืดแปดดาน 
  และหมดทางหนี 
  ความหวังเพียงประการเดียวของเขาคือความตาย”  
 
โ ย บ ต อ บ  
12 โยบตอบวา 
2  “ เออ  ขารูแลวละวาทานรอบรู  
  สติปญญาจะตายไปกับทาน 
3 แตขาก็มีความคิดจิตใจเหมือนทาน 
  ไมดอยไปกวาทาน  
  ใครๆ ก็รูในสิ่งท่ีทานพูดมาท้ังหมด 



 
4 ขา ผูท่ีทูลขอตอพระเจาและพระองคทรงตอบ 
  กลับกลายมาเปนท่ีใหเพื่อนฝูงหัวเราะ  
  เปนขี้ปากใหเขาถากถาง  ทั้งๆ 
ที่ขาเท่ียงธรรมและไรผิด 
5 คนที่อยูสุขสบายก็ดูถูกความอับโชค 
  วาเปนชะตากรรมของคนที่กําลังลม 
6 โจรก็อยูอยางสงบสุข  
  คนที่ยั่วยุพระเจาก็ปลอดภัย  
  คือคนที่ยึดพระของตัวไวในมือ 
 
7  “ แตถามสัตวท้ังหลายดูซิ มันจะสอนทาน 
  ถามนกในอากาศดู  มันจะบอกใหฟง 
8 หรือพูดกับแผนดิน  แลวมันจะสอน  
  หรือใหปลาในทะเลแจงแกทาน 
9 ท่ียกมาทั้งหมดนี้  สิ่งไหนบางท่ีไมรูวา 
  พระหัตถองคพระผูเปนเจา+ไดกระทําสิ่งนี้? 
10 ทุกชีวิตอยูในพระหัตถของพระเจา  
  รวมถึงลมหายใจของมวลมนุษยชาติ 
11 หูลิ้มลองถอยคํา 
  เชนดังลิ้นลิ้มรสอาหารมิใชหรือ? 
12 สติปญญาพบไดในหมูคนอาวุโส 
  และคนที่ผานโลกมามากก็เขาใจมิใชหรือ? 
 
13  “ แตความเฉลียวฉลาดและอํานาจท่ีแทจริงเปนของพระเจา 
  คําแนะนําปรึกษาและความเขาใจอยูท่ีพระองค 
14 สิ่งท่ีพระองคทลายลงแลว ไมมีใครสรางขึ้นมาใหมไดอีก  



  และมนุษยคนใดที่ถูกพระองคกักขังไว  
ไมมีใครปลดปลอยได 
15 ถาพระองคทรงกักน้ําก็เกิดความแหงแลง  
  หากพระองคทรงปลอย มันก็ทะลักออกมาทวมแผนดิน 
16 เออ กําลังและชัยชนะอยูท่ีพระองค  
  ทั้งผูลวงและผูถูกลวงเปนของพระองค 
17 พระองคทรงกระทําใหท่ีปรึกษาสิ้นทา 
  และตุลาการโงเขลาไป 
18 พระองคทรงแกพันธนาการที่กษัตริยผูกมัดไว 
  และทรงมัดเอวของกษัตริยเหลานั้น 
19 พระองคทรงกระทําใหปุโรหิตตองสิ้นทา 
  และทรงโคนลมผูท่ีม่ันคงเปนปกแผน 
20 พระองคทรงสงบปากคําของที่ปรึกษาผูซ่ึงใครๆ เชื่อถือ   
  และทรงริบเอาความสุขุมชาญฉลาดของผูอาวุโสไป 
21 พระองคทรงสุมความเหยียดหยามเหนือเหลาเจานาย  
  และทําใหคนเกงกลาสิ้นพิษสง 
22 พระองคทรงเปดเผยความลี้ลับของความมืด      
  และนําเงามืดทึบมาสูความสวาง 
23 พระองคทรงเชิดชูประชาชาติใหยิ่งใหญ  
และทรงทําลายเสีย 
 
 พระองคทรงขยายประชาชาติใหใหญโตแลวกระทําใหแตก
ฉานซานเซ็น 
24 พระองคทรงริบความเขาใจของบรรดาผูนําของโลกไปเสีย 
  ปลอยใหเขาพเนจรอยูในถ่ินกันดารหมดทางไป 
25 พวกเขาคลําสะเปะสะปะในความมืด 
  อันปราศจากแสงสวาง 
 ทําใหเขาโซซัดโซเซเหมือนคนเมา 



 
13  “ ดวงตาของขาไดเห็นทั้งหมดนี้  
  หูของขาไดยินและเขาใจแลว 
2 ขารูพอๆ กับทานนั่นแหละ  
  ไมไดดอยไปกวาทานเลย 
3 ขาอยากทูลตรงๆ ตอพระเจาทรงฤทธิ์ 
  อยากแถลงความตอพระองค 
4 สวนพวกทานเอาความเท็จมาปายสีขา  
  ลวนแลวแตเปนหมอที่ไมไดความ 
5 โปรดเงียบเสียเถิด  
  ทานนิ่งเสียก็ยังจะนับวาฉลาด 
6 บัดนี้โปรดฟงคําแยงของขา  
  ฟงคําออนวอนของขาบาง 
7 ทานจะพูดชั่วๆ อางวาพูดแทนพระเจาหรือ? 
  ทานจะพูดลอหลอกเพื่อพระองคหรือ? 
8 ทานจะแสดงอคติตอพระเจาหรือ?  
  จะแถลงความแทนพระเจาหรือ? 
9 หากพระองคตรวจสอบทานผลจะออกมาดีหรือเปลา?  
  ทานจะตบตาพระเจาเหมือนตบตามนุษยไดหรือ? 
10 พระองคจะทรงตําหนิทานเปนแน 
  หากทานแสดงอคติแมอยางลับๆ 
11 ทานไมกลัวความยิ่งใหญของพระองคหรือ? 
  ไมยําเกรงพระบารมีของพระองคเลยหรือ? 
12 คําแนะนําของทานเปนภาษิตท่ีใชไมได 
  วาจากลาวแกของทานลวนไมไดเรื่อง 
13 เงียบเสียเถอะ  ปลอยใหขาพูดไป 
  ถาอะไรจะเกิดแกขาก็ใหมันเกิด 
14 เหตุใดขาจึงยอมเอาตัวเสี่ยงตาย  



  และกําชีวิตของตัวเองไวในมือ? 
15 มาตรแมนพระองคประหารขาขาก็ยังจะหวังในพระองค  
  ยังคงขอแถลงคดีตอเบ้ืองพระพักตรพระองค 
16 แนนอน สิ่งนี้จะกลับกลายเปนการชวยกอบกูขาดวยซํ้า   
 
 เพราะผูไมนับถือพระเจาไมกลามาสูหนาพระเจาหรอก! 
17 ขอใหตั้งใจฟงคําพูดของขา  

ฟงใหดีนะ 
18 ขาพรอมแลวท่ีจะแถลงความ  
  ขารูวาขาจะไดรับการตัดสินวาพนผิด 
19 ใครจะตั้งขอกลาวหาวาขาผิดในเรื่องไหน?  
  ถามี ขาจะนิ่งและยอมตาย 
 
20  “ ขาแตพระเจา มีสองสิ่งท่ีขอโปรดประทานแกขาพระองค 
  แลวขาพระองคจะไมซอนตัวจากพระองค 
21 ขอทรงยกพระหัตถไปจากขาพระองค 
  และหยุดขูเข็ญใหขาพระองคตกใจกลัว 
22 แลวทรงเรียกเถิด  ขาพระองคจะทูลขานรับ 
  หรือขอใหขาพระองคทูล แลวพระองคทรงตอบ 
23 บาปผิดเทาใดท่ีขาพระองคไดทํา?   
 
 โปรดสําแดงใหขาพระองคเห็นถึงบาปช่ัวและความพลั้งผิดข
อ ง ต น  
24 ไฉนทรงเบือนพระพักตรหนีขาพระองคไป 
  และทรงถือขาพระองคเปนศัตรู? 
25 พระองคจะทรงทรมานใบไมท่ีปลิวตามแรงลมหรือ?   
  จะทรงรุกไลฟางแหงหรือ? 
26 ทรงลิขิตสิ่งท่ีขมขื่นเลนงานขาพระองค   



 
 และทรงรื้อฟนความผิดพลั้งในวัยหนุมของขาพระองค 
27 พระองคทรงจองจําขาพระองคไว  
  ทรงเฝาดูขาพระองคอยางใกลชิดตลอด     
  โดยที่ตราไวท่ีสนเทาของขาพระองค 
 
28 มนุษยเสื่อมสูญไปเหมือนสิ่งเปอยเนา  
  เหมือนเสื้อผาท่ีถูกตัวแมลงกัดกิน”  
 
14  “ คนเราเกิดมาลวนอายุสั้น  
  และชีวิตก็เต็มไปดวยทุกขรอน 
2 เขาเบงบานเหมือนดอกไมแลวก็เหี่ยวเฉา 
  เปนดั่งเงาที่หายวับไปไมคงอยู 
3 พระองคทรงจับตามองบุคคลเยี่ยงนี้หรือ?  
  และจะทรงนําเขามาพิพากษาหรือ? 
4 ใครเลาสามารถเอาความบริสุทธิ์ออกจากสิ่งท่ีไมบริสุทธ์ิ? 
  ไมมีใครเลย! 
5 วันเวลาของมนุษยถูกกําหนดไวแลว  
  พระองคทรงลิขิตปเดือนของเขา 
  พระองคทรงวางขอบเขตซึ่งเขาไมอาจลวงล้ําไปได 
6 ฉะนั้นขอทรงหันไปจากเขา  ปลอยเขาไว 
  ตามลําพังจวบจนสิ้นวาระ  
  ถือเสมือนเขาเปนลูกจาง 
 
7  “ อยางนอยที่สุดยังมีความหวังสําหรับตนไม      
  ถึงมันถูกโคนก็ยังจะผลิขึ้นมาอีก 
  และงอกกิ่งใหมขึ้นมาแทน 
8 แมวารากของมันจะแกคร่ําคราอยูในดิน 



  และตอก็ผุพัง   
9 แตเม่ือไดน้ําประพรม  
  มันก็สามารถผลิงอกขึ้นมาใหมเหมือนตนออน 
10 สวนมนุษยเมื่อตายไป  ก็สิ้นลมปราณ 
  และถูกฝง ไมมีอีกตอไป 
11 น้ําระเหยจากทะเล 
  และแมน้ําเหือดแหงไปฉันใด  
12 คนเราก็นอนลงและไมไดลุกขึ้นอีกฉันนั้น  
  ถึงฟาดินสิ้นสลาย มนุษยก็ไมฟนตื่นขึ้นอีก 
 
13  “ โปรดซอนขาพระองคไวในหลุมศพเถิด  

และลืมขาพระองคไวท่ีนั่น   
จ น ก ระทั่งพระพิโรธของพระองคสงบลง  

  ขอทรงกําหนดเวลาไว และทรงระลึกถึงขาพระองคอีก 
14 เมื่อคนเราตายไป  เขาจะมีชีวิตอีกหรือ? 
  ขาพระองคสูเหนื่อยยากมาตลอดวันคืน 
  ขาพระองคหวังคอยการเปลี่ยนแปลงใหม6ท่ีจะมาถึง 
15 พระองคจะตรัสเรียก และขาพระองค จะขานรับ  
  พ ระองคจะทรงคิดถึงพระหัตถกิจของพระองค 
16 แนนอน พระองคจะทรงนับยางกาวของขาพระองค 
  แตไมจดนับความบาปชั่วของขาพระองค 
17 ความพลั้งผิดของขาพระองค 
จะถูกเก็บรวบรวมไวในถุงผนึกตรา 
  จะทรงปกปดความบาปของขาพระองคไว 
 
18  “ แตดังท่ีภูเขาสึกกรอนและทลายไป  

                                      
6 14:14 * หรือ การปลดปลอย 



  และด่ังหินถูกยายไปจากที่ของมัน 
19 และดั่งกระแสน้ําเชี่ยวพัดพาดินไป  
  พระองคก็ทําลายความหวังของมนุษยอยางนั้นแหละ 
20  เพียงพระองคทรงกําราบเขา  เขาก็ลวงลับไป  
  ทรงกระทําใหรูปรางหนาตาเขาเปลี่ยนไป  
แลวทรงสงเขาไปเสีย  
21 แมวาลูกๆ ของเขาจะมีเกียรติ  เขาก็ไมรู   
  แมวาลูกๆ ของเขาจะตกต่ํา  เขาก็ไมเห็น 
22 เขารูสึกไดแตความเจ็บปวด 
  และทุกขโศกของตนเองเทานั้น”  
 
เอลฟีสกลาวอีก 
15 เอลีฟสแหงเทมานโตตอบวา 
2  “ ควรหรือท่ีคนฉลาดจะเพอพกลมๆแลงๆ  
  เหมือนอัดลมตะวันออกที่รอนระอุไวเต็มทอง? 
3 ควรหรือท่ีเขาจะโตแยงดวยถอยคํา 
  พร่ําเพรื่อไรแกนสาร? 
4  ทานไดบอนทําลายความยําเกรงพระเจา 
  และขัดขวางการยอมจํานนตอพระองค  
5 ความผิดบาปยุใหปากทานพูด 
  ทานรับเอาลิ้นเจาเลห 
6 ปากของทานกลาวโทษทานเอง ไมใชขา 
  ริมฝปากของทานปรักปรําทานเอง   
 
7  “ ทานเปนมนุษยคนแรกหรือ?  
  ทานเกิดกอนที่ภูเขาถูกสรางขึ้นหรือ?  
8 ทานนั่งฟงอยูในสภาของพระเจาหรือ?  
  ทานผูกขาดสติปญญาไวคนเดียวหรือ? 



9 อะไรบางละท่ีทานรูและเราไมรู? 
  อะไรบางท่ีทานเขาใจโดยท่ีเราไมเขาใจ? 
10 บรรดาผูอาวุโสก็อยูฝายเรา 
  ทานเหลานั้นแกยิ่งกวาบิดาทานเสียอีก 
11 ถอยคําออนโยนปลอบใจจากพระเจา 
  ไมเพียงพอสําหรับทานหรือ? 
12 เหตุไฉนจิตใจพาทานเตลิดไปเชนนี้  
  ทําไมตาของทานจึงลุกเปนไฟ 
13 ทานถึงไดเกรี้ยวกราดตอพระเจา 
 
 และใหถอยคําอยางนี้พรั่งพรูออกมาจากปากของทาน? 
 
14  “ มนุษยเปนอะไรเลา  ที่จะบริสุทธ์ิได 
  ผูถือกําเนิดจากครรภจะชอบธรรมไดหรือ 
15
 หากแมนพระเจายังไมทรงเชื่อถือบรรดาทูตสวรรค7ของพระ
องค  
 
 หากแมนฟาสวรรคยังไมบริสุทธิ์ในสายพระเนตรพระองค 
16 ก็แลวมนุษยผูชั่วชาและเสื่อมทราม 
  ผูเสพความผิดบาปดั่งด่ืมน้ําจะยิ่งกวานั้นสักเทาใด 
 
17  “ ฟงนะ แลวขาจะสาธยายใหทานฟง 
  ถึงประสบการณท่ีเห็นมา 
18   ซ่ึงปราชญไดแจงไว  
  ไมปดบังสิ่งใดๆ ที่บรรพชนไดถายทอดให 

                                      
7 15:15 * หรือ บุตรของพระเจา 



19  (ผูไดรับมอบดินแดนแตพวกเดียว 
  ไมมีคนตางดาวแปลกปนในหมูเขา) 
20 คนชั่วรายทนทุกขทรมานตลอดชีวิต  
  คนอํามหิตทุกขทนตลอดอายุขัยของเขา 
21 เสียงขมขวัญดังเต็มหูของเขา  
  และเมื่อเหตุการณดูราบรื่นดีผูทําลายก็บุกจูโจมเขา 
22 เขาหมดหวังท่ีจะหนีพนความมืดมน  
  เขาถูกหมายหัวใหเปนเหยื่อคมดาบ 
23 เขารอนเรหาอาหาร 
  รูวาวันอันมืดมนอยูแคเอื้อม  
24   ทุกขรันทดทําใหเขาหวาดหวั่น  
  มันคุกคามเขาดังกษัตริยท่ีบุกเขาโจมตี 
25  เพราะเขาชูกําปนใสพระเจา 
  และหยิ่งอหังการตอพระองคผูทรงฤทธิ์  
26 เขาถือโลหนาใหญตรงเขามา 
  รองทาทายพระองค 
 
27  “ แมวาหนาของเขาอูมอวบดวยไขมัน 
  และเอวหนาพวงพี 
28 เขาก็จะอาศัยในเมืองปรักหักพัง 
  ในบานราง 
  ซึ่งกลายเปนกองขยะ 
29 เขาจะไมร่ํารวยอีกตอไป  ทรัพยสมบัติของเขาไมคงอยู 
  และมิไดเพิ่มพูนขึ้นในแผนดิน 
30 เขาจะหนีไมพนความมืดมน  
    เปลวไฟทําใหหนอของเขาเหี่ยวแหงไป   
   ลมพระโอษฐของพระเจาจะพัดเขาปลิวไป 
31 อยาใหเขาหลอกตัวเองโดยพึ่งพิงสิ่งท่ีไรคา      



  เพราะจะไมไดอะไรตอบแทน 
32 กอนสิ้นอายุขัยเขาจะไดรับการคืนสนอง เต็มท่ี 
  ก่ิงกานสาขาของเขาจะไมงอกงาม 
33 เขาจะเหมือนเถาองุนท่ีผลรวงกราวตั้งแตยังดิบ  
  เหมือนตนมะกอกเทศที่ดอกรวงหลน 
ตั้งแตเพิ่งผลิบาน 
34 เ พ ราะหมูคนอธรรมนั้นจะเริศราง  
 และไฟจะเผาผลาญเต็นทของผูท่ีรักสินบน 
35 เขาวางแผนกอความเดือดรอน และทําใหความชั่วอุบัติขึ้น8 
  จิตใจของเขามีแตเลหกระเทห 
 
โ ย บ ต อ บ  
16 โยบตอบวา 
2  “ ขาไดยินเรื่องแบบนี้มามากแลว 
  พวกทานลวนเปนนักปลอบโยนที่แยจริงๆ! 
3 ถอยคําเยิ่นเยอของทานไมมีจบสิ้นเลยหรือ? 
  อะไรหนอทําใหทานโตแยงอยูนั่นแหละ? 
4 ขาก็อาจพูดเหมือนกับทานได  
  ถาทานตกอยูในสภาพเดียวกับขา  
 ขาก็สามารถยกคําหวานหูมาตอวาทาน  
  แลวก็สายหนาเยยทาน 
5 แตปากขาจะพูดใหกําลังใจทาน 
  ปลอบประโลมใหทานคลายทุกขโศก 
 
6  “ แตแมวาขาจะพูดไป  ความเจ็บปวดก็ไมไดบรรเทาลง 
  และแมขาจะนิ่งเสียมันก็ไมไดหายไป 

                                      
8 15:35 * หรือ  พวกเขาตั้งทองความชั่วและคลอดการรายออกมา 



7 ขาแตพระเจา พระองคทรงทําใหขาพระองคออนระโหย  
  ทําใหครอบครัวขาพระองคปนป 
8 ท่ีทรงผูกมัดขาพระองค ก็กลายเปนขอยืนยันอยางหนึ่ง 
 
 รางกายซูบผอมของขาพระองคไดลุกขึ้นและเปนพยานปรัก
ปรําขาพระองค 
9 พระเจาทรงจูโจมขา  ทรงฉีกเนื้อขาอยางกริ้วโกรธ  
  และทรงเกรี้ยวกราดใสขา  
  ศัตรูจองขาดวยตาลุกวาว 
10 ผูคนอาปากเยยเยาะขา  
  ตบแกมขาดวยความดูแคลน  
  และรวมหัวกันเลนงานขา 
11 พระเจาทรงมอบขาไวในมือคนอธรรม  
  ทรงเหวี่ยงขาไวในอุงมือของคนชั่ว 
12 ขาอยูมาอยางสงบตราบจนพระองคทรงฉีกขา    
  ทรงจับคอขาและฟาดเสียจนแหลกลาญ   
 ทรงแขวนขาไวเปนเปาของพระองค 
13  นักธนูของพระองครุมลอมขา   
  พระองคทรงทะลวงตับไตขาอยางไมปรานี 
  ถุงน้ําดีของขาเรี่ยรายอยูท่ีพ้ืน 
14 พระองคทรงระเบิดเขาใสขาครั้งแลวครั้งเลา  
  พระองคทรงรี่เขาใสขาเหมือนนักรบ 
 
15  “ ขาเย็บผากระสอบติดผิวหนังของขา  
  และเกลือกหนาในฝุนธุลี 
16 หนาของขาแดงช้ําเพราะการรองไห  
  รอบดวงตาขาเปนวงคล้ํา 
17 ถึงกระนั้นมือขาก็สะอาดปราศจากความรุนแรง 



  และคําอธิษฐานของขาก็บริสุทธิ์ 
 
18  “ พื้นพสุธาเอย อยาซอนเลือดของขาไวนะ 
  อยาไดกลบเสียงรองทุกขของขาเลย 
19 บัดนี้พยานของขาอยูในสวรรค  
  ทนายของขาอยูเบื้องบน 
20 เพื่อนๆของขาหัวเราะเยาะขา  
  แตขาหลั่งน้ําตาตอพระเจา  
21 ผูนั้นชวยวิงวอนพระเจาแทนมนุษย      
  เหมือนเพื่อนชวยออนวอนแทนกัน 
 
22  “ อีกไมก่ีปขาก็จะเดินทางไป 
  โดยไมหวนคืนมาอีก 
17 จิตวิญญาณขาแหลกสลาย  
  วันคืนของขาหดสั้นลง  
  หลุมฝงศพรอขาอยู 
2 หมูนักเยาะเยยรุมลอมขา  
 
 ตาของขามองดูความเกลียดชัง ข อ ง พ ว ก เ ข า  
 
3  “ ขาแตพระเจา  
โปรดใหขาพระองคมีสิ่งคํ้าประกันตามที่ทรงเรียกรอง  
  ใครอื่นเลาจะค้ําประกันใหขาพระองคได 
4 พระองคทรงปดความคิดของพวกเขาไวมิใหเขาใจ 
  ฉะนั้นจะไมทรงปลอยใหพวกเขามีชัยชนะ 
5 หากคนใดปรักปรําเพื่อนเพราะเห็นแกสินบน      
  ลูกหลานของเขาจะตามืดมัวไป 
 



6  “ พระเจาทรงกระทําใหขาตกเปนขี้ปากของทุกคน  
  เขาทั้งหลายถมน้ําลายใสหนาขา 
7 ตาของขาช้ําเพราะความทุกขโศก  
  และขาเหลืออยูแตเพียงเงา 
8 คนเที่ยงธรรมใจหายเมื่อเห็นขา 
  ผูบริสุทธ์ิลุกฮือขึ้นตอตานคนอธรรม 
9 ไมวาอยางไรก็ตาม  
คนชอบธรรมจะยังคงยึดม่ันอยูในวิถีของตน  
    ผูท่ีใจซ่ือมือสะอาดจะเขมแข็งขึ้นเรื่อยๆ 
 
10  “ สวนพวกทาน  มาสิ  ลองดูอีก  
  ขาจะไมพบสักคนท่ีฉลาดในพวกทานเลย 
11 วันคืนของขาผานพนไป แผนการตางๆ ของขาปนปหมด 
  ความคิดใฝฝนในใจขายอยยับไป 
12 พ ว ก เ ข าเปลี่ยนกลางคืนเปนกลางวัน  
  และในความมืดพวกเขากลาววา 
‘ ความสวางมาใกลแลว’   
13 หากแดนผูตายเปนท่ีพักพิงแหงเดียวของขา 
   หากขาตองกางที่นอนอยูในความมืดมิด 
14 ถาขาตองเรียกความเปอยเนาวา  ‘ พอ’   
  และเรียกหนอนวา  ‘ แม’  หรือ  ‘ พี่สาว’  
15 เมื่อนั้นแลวความหวังของขาอยูท่ีไหน 
  มีใครพบความหวังสําหรับขาบาง 
16 มันจะลงสูประตูความตาย  
  ลงไปในธุลีดินกับขาหรือเปลา”  
 
บิลดัดกลาวอีก 
18 บิลดัดแหงชูอาหตอบวา 



2  “ เมื่อใดทานจะเลิกพูดแบบนี้  
  มีเหตุผลหนอย แลวเราจึงมาพูดกันได 
3 ทําไมเห็นเราเปนวัวเปน ค ว า ย  
  โงเขลาในสายตาของทาน 
4 ทานผูทํารายตัวเองดวยความเกรี้ยวกราด   
  จะใหโลกตองเริศราง   
  และหินผาสะเทือนเลื่อนลั่นเพื่อทานหรือ 
 
5  “ ตะเกียงของคนชั่วรายยอมถูกดับ  
  เปลวไฟของเขาไมลุกโชน 
6 ดวงสวางในเต็นทของเขา 
  และตะเกียงขางตัวเขาก็ดับไป 
7 ยางกาวอันม่ันคงของคนชั่วจะหดสั้นเขา 
  แผนการของเขายอนกลับไปเลนงานตัวเอง 
8 เขาเดินดุมเขาหาขาย  
  และหลงเขาไปติดกับ 
9 กับดักจะงับสนเทาของเขา 
  บวงแรวจะรัดเขาไวแนน 
10 มีบวงแรวรอเขาอยูบนพื้นดิน 
  มีกับดักอยูบนเสนทางของเขา 
11 ความหวาดหวั่นจูโจมเขาทุกดาน  
  คอยเลนงานทุกยางกาว 
12 ความพินาศจองจะเขมือบเขา 
  ภัยพิบัติเตรียมพรอมท่ีจะตะครุบเขา 
13 มันกัดกรอนผิวหนังเขา  
  ความตายเริ่มกัดกินแขนขาของเขา 
14 เขาถูกท้ิงจากเต็นทท่ีม่ันคงปลอดภัย  



 
 และถูกนําลงมายังองคกษัตริยแหงความหวาดหวั่นพรั่นพรึง 
15 ไฟลุกไหมเต็นทของเขา  
  กํามะถันติดไฟเกลื่อนกลาดอยูเหนือที่พํานักของเขา 
16 รากของเขาเหี่ยวเฉา 
  และก่ิงกานของเขาก็แหงไป 
17 อนุสรณของเขาพินาศไปจากโลก  
  สิ้นช่ือไปจากความทรงจํา 
18 เขาถูกขับไลจากความสวางสูความมืดมน 
  และถูกเสือกไสไลสงไปจากโลก 
19 เขาไมมีลูกหลานหลงเหลืออยูในหมูชนของเขา 
  และไมมีผูรอดตาย ณ ดินแดนที่เขาเคยอยู 
20 ผูคนทางตะวันตกตางต่ืนตระหนกในชะตากรรมของเขา 
 และผูคนทางตะวันออกตางอกสั่นขวัญแขวน 
21 นี่แหละ  คือสิ่งท่ีเกิดขึ้นกับคนบาป  
  สิ่งท่ีเกิดขึ้นแกผูท่ีไมรูจักพระเจา ”  
 
โยบรองทกุข 
19 โยบจึงโตตอบวา 
2  “ ทานจะทรมานขาไปนานแคไหน  

จะใชคําพูดเชือดเฉือนขาไปนานเทาใด 
3 สิบครั้งแลวนะที่ทานตําหนิติเตียนขา   
  โจมตีขาโดยไมอาย 
4 หากขาหลงผิดไปจริงๆ  
  ขาก็ยังขออยูกับความผิดพลั้งของตัวเองเพียงลําพัง 
5 หากทานจะยกตนขมขา  
  และใชความตกต่ําของขาปรักปรําขา 
6 ก็จงรูเถิดวาพระเจาทรงเลนงานขา 



  และเหวี่ยงแหคลุมขาไว 
 
7  “ ถึงแมขารองทุกขท่ีถูกประทุษราย ก็ไมมีคําตอบ   
  ขารองขอความชวยเหลือ แตก็ไมไดรับความยุติธรรม 
8 พระเจาทรงปดก้ันหนทางของขา 
  และทําใหขามืดแปดดาน 
9 พระเจาทรงริบศักด์ิศรีของขาไป   
  ทรงถอดมงกุฎจากศีรษะของขา 
10 พระองคทรงทลายขาลงทุกดาน  จนยอยยับ  
 
 ทรงขุดรากถอนโคนความหวังของขาไปเหมือนถอนตนไม 
11 พระพิโรธอันเกรี้ยวกราดของพระองคเผาผลาญขา  
  ทรงถือวาขาเปนศัตรูของพระองค 
12 กองกําลังของพระองคดาหนาเขามา 
  สรางเชิงเทินเขาประชิดขา 
และตั้งคายลอมเต็นทของขา 
13 พระองคทรงพรากพี่นองของขาไป  
  คนสนิทชิดเช้ือก็หลบลี้หนีหนาหมด 
14 ญาติของขาจากไป 
  เพื่อนฝูงก็ลืมขาเสียสิ้น 
15 แขกเหรื่อและคนใชมองวา ขาเปนคนแปลกหนา   
  และเปนเหมือนคนตางดาว 
16 ขาเรียกคนใชของขา  แตเขาไมยอมมา  
  ขาถึงกับตองออนวอน 
17 ลมหายใจของขาเปนท่ีรังเกียจของภรรยา 
  ตัวขาเปนท่ีเกลียดชังของพี่นองขาเอง 
18 แมแตเด็กๆ ก็ดูหม่ินเหยียดหยามขา 
 เมื่อขาปรากฏตัว พวกเขาก็หัวเราะเยาะ 



19 ผองเพื่อนสนิทพากันขยะแขยงขา  
  บรรดาผูที่ขารักก็หันหลังใหขา 
20 ขาเหลือแตหนังหุมกระดูก  
  ขาเฉียดใกลความตายแคเสนยาแดง 
 
21  “ เพื่อนเอย  สงสารขาเถิด  
  เพราะพระหัตถพระเจาเลนงานขาแลว 
22 ทําไมหนอพวกทานถึงตองไลลาขาราวกับวาเปนพระเจา? 
  จะแลเนื้อเถือหนังขาไมเลิกลาเลยหรือ? 
23  ขอใหถอยคําของขาถูกบันทึกไว   
  เขียนไวในมวนหนังสือ   
24 ใชเครื่องมือเหล็กจารึกไวบนแผนตะกั่ว 
  หรือสลักลงบนศิลาใหถาวรเปนนิตย! 
25 ขารูวาพระผูไถของขาทรงพระชนมอยู         
  และรูวาในที่สุดพระองคจะประทับเหนือแผนดินโลก 
26 และขารูวาหลังจากท่ีผิวหนังของขา 
   เนาเปอยไปแลว  
  ในกายนี้ขายังจะเห็นพระเจา 
27 ขาเองจะเห็นพระเจากับตา ไมใชคนอื่น 
  จิตใจของขาโหยหาอยูภายใน! 
 
28  “ หากทานวา  ‘ เราจะเลนงานเขาใหอยูหมัด 
  เพราะตนตอความทุกขอยูท่ีเขา’  
29 ทานก็ควรจะระวังตัวไว   
  เพราะพระพิโรธจะนําดาบมาลงโทษทาน 
  แลวทานจะรูวาความยุติธรรมนั้นมีอยู 
 
โศฟารกลาวอีก 



20 โศฟารแหงนาอามาห ตอบวา 
2  “ ความคิดวาวุนของขา  ทําใหขาไมสบายใจ 
  เรงเราใหขาพรอมท่ีจะตอบทาน 
3 ขาไดฟงคําติซ่ึงสบประมาทขา  
  และความเขาใจโนมนาวใหขาตอบ 
 
4  “ ทานยอมรูวาเปนอยางไรมาตั้งแตกอนเกา 
  เมื่อมนุษยถูกวางไวบนโลก 
5 คือเสียงไชโยของคนชั่วรายนั้นสั้น  
  ความสุขของคนอธรรมนั้นชั่วครูเดียว 
6 แมความอหังการของเขาจะขึ้นถึงฟา  
  หัวสูงจดเมฆ    
7 เขาก็จะพินาศไปนิรันดร  เหมือนของเสียท่ีถายท้ิง   
  ผูท่ีเคยเห็นเขาจะฉงนวา ‘ เขาไปไหนแลว?’  
8 เขาลับหายไปเหมือนความฝน ไมมีใครพบเห็นอีก 
  ถูกขจัดไปเหมือนนิมิตในยามค่ําคืน 
9 ตาซ่ึงเคยเห็นเขาจะไมเห็นเขาอีก  
  ถ่ินของเขาจะไมพานพบเขาอีกเลย 
10 ลูกหลานของเขาจะวอนขอจากคนยากจน 

มือของเขาเองตองคืนทรัพยสินของตน 
11 พลังแหงวัยฉกรรจซ่ึงลนอยูท่ีขอลําของเขาจะถดถอย 
  และนอนลงกับเขาในฝุนธุลี 
 
12  “ แมความชั่วรายจะหวานละมุนอยูในปาก 
  เขาอมมันไวใตลิ้น 
13 แมเขาจะไมอยากใหมันหมดไป  
  และขออมไวในปาก 
14 แตอาหารนั้นกลับบูดเปรี้ยวในทอง  



  กลายเปนเหมือนพิษงูรายในตัวเขา 
15 เขาจะคายทรัพยสมบัติที่เขากลืนลงไป  
  พระเจาใหทองของเขาสํารอกมันออกมา 
16 เขาจะดูดพิษงูเหา 
  และตายดวยเขี้ยวงู 
17 เขาจะไมไดช่ืนชมน้ําผึ้งและน้ํานมซ่ึง 
  หลั่งไหลเหมือนแมน้ําลําธาร 
18 เขาตองคืนสิ่งท่ีตนตรากตรําเพื่อใหไดมาโดยท่ียังไมไดกิน  
  เขาจะไมไดชื่นชมผลกําไรจากการคา 
19 เพราะเขาไดกดขี่ขมเหงคนยากจนทําใหหมดเนื้อหมดตัว  
  อีกทั้งยึดเรือน ที่ตัวเขาเองไมไดปลูกสราง 
 
20  “ แมเขาจะโลภไมหยุด  ก็ไมมีอะไรเหลือ  
  ทรัพยสมบัติชวยอะไรเขาไมไดเลย 
21 ไมมีอะไรเหลือใหเขากลืนกินอีก  
  ความมั่งค่ังของเขาจะไมจีรังยั่งยืน 
22 แมมีทุกสิ่งพรอมมูล   ความทุกขก็จูโจมเขา  
  ความลําเค็ญเหลือแสนจะเลนงานเขา 
23 เมื่อเขากินจนลนกระเพาะ 
  พระเจาจะสงโทสะเกรี้ยวกราดมาเผาผลาญเขา 
  และฟาดกระหน่ําเขา 
24 แมเขาจะหลบหลีกจากอาวุธเหล็ก  
  ก็จะถูกท่ิมแทงดวยลูกศรทองสัมฤทธ์ิ 
25 เขาจะกระชากลูกศรออกจากหลัง  
  ดึงปลายศรคมปลาบจากตับของเขา   
 ความอกสั่นขวัญผวาจะเกิดแกเขา 
26  ทรัพยสมบัติของเขาจะสูญหายไปในความมืดทึบ 
 ไฟแผดกลาจะเผาผลาญเขา  



  ทําลายลางทุกสิ่งท่ีเหลืออยูในเต็นทของเขา 
27 ฟาสวรรคจะเปดโปงบาปผิดของเขา  
  และโลกจะเปนพยานปรักปรําเขา 
28 ความมั่งค่ังของเขาจะมลายหายไป 
  ภายใตพระพิโรธแหงพระเจา 
29 นี่คือสิ่งท่ีรออยูเบ้ืองหนาสําหรับคนชั่วราย 
  ซึ่งเปนมรดกที่พระเจาทรงเตรียมไวสําหรับเขา”  
 
โ ย บ ต อ บ  
21 โยบตอบวา 
2  “ ขอใหต้ังใจฟงคําของขา  
  ข อ ใ หนี่เปนการปลอบใจที่ทานใหแกขา 
3 ขอใหอดทนฟงขณะที่ขาพูด  
  แลวหลังจากนั้นเชิญถากถางตอไปได 
 
4  “ ขาบนตอวาเรื่องมนุษยหรือ?  
  ทําไมขาจะไมอดกลั้นไว? 
5 จงมองดูขา   แลวตกตะลึง 
  และเอามือปดปากไว 
6 เมื่อขาคิดเรื่องนี้ ขาเองยังอกสั่นขวัญแขวน 
  กายขาก็สั่นสะทาน 
7 ทําไมหนอคนชั่วรายอยูไปจนแกเฒา 
  และเรืองอํานาจขึ้นเรื่อยๆ? 
8 เขาอยูเห็นลูกหลานมั่นคงเปนปกแผน  

รายรอบตัวเขา 
9 บานของเขาปลอดภัยและอยูเย็นเปนสุข  
  ไมตองพานพบไมเรียวของพระเจา 
10 วัวผูของเขาสืบสายพันธุไมมีขาด 



  แมวัวของเขาตกลูกและไมเคยแทง 
11 เขามีลูกหลานมากมาย  
  เด็กของเขาก็โลดเลนเตนรํา 
12  เขารองเพลงคลอพิณและรํามะนา   
  ครึกครื้นกับเสียงป  
13 เขาใชชีวิตอยางเจริญรุงเรือง  
  และเขาสูแดนมรณาดวยความสงบสุข 
14 ถึงกระนั้นเขาก็พูดกับพระเจาวา ‘ อยามายุงกับเรา  
  เ ร าไมตองการรูวิถีทางของพระองค 
15 พระเจาผูทรงฤทธิ์เปนใครกันเราถึงตองรับใชพระองค?  
  เราจะอธิษฐานตอพระองคไปเพื่ออะไร?’  
16 แตความเจริญรุงเรืองของเขาไมไดอยูในมือเขา  
  ขาจึงไมนําพาตอคําแนะนําของคนชั่ว 
 
17  “ ตะเกียงของคนชั่วรายถูกดับไปบอยเทาใด? 
  ภัยพิบัติเกิดแกเขาบอยเทาใดตามที่ 
  พระพิโรธของพระเจาบันดาลใหเปนไป? 
18 บอยแคไหนที่เขาเหมือนฟางปลิวตามลม 
  เหมือนแกลบที่ถูกพายุพัดไป? 
19 กลาวกันวา  
‘ พระเจาทรงสะสมโทษทัณฑไวใหลูกหลานของเขา’   
  แตขาขอพูดวาใหพระเจาทรงลงโทษตัวคนนั้น  
เพื่อเขาจะไดรูสํานึก! 
20 ขอใหตาของเขาเห็นความพินาศยอยยับของตัวเอง  
  ขอใหเขาด่ืมพระพิโรธแหงพระเจาผูทรงฤทธิ์ 
21 เพราะเมื่อชีวิตของเขาถึงจุดจบแลว  
  เขาจะแยแสอะไรกับครอบครัวท่ีเขาทิ้งไวเบื้องหลัง? 
 



22  “ ใครเลาจะสั่งสอนพระเจา  
  ผูซ่ึงทรงพิพากษาแมแตผูสูงสงท่ีสุด? 
23  ฝายหนึ่งตายไปขณะที่ยังเขมแข็ง   
  สุขสมบูรณและสบายเต็มท่ี 
24   รางกายล่ําสัน 
  และอวนพี 
25 อีกฝายหนึ่งตายไปอยางขมขื่นใจ  
  ไมเคยไดชื่นชมสิ่งดีงามใดๆ 
26 ท้ังสองลวนนอนลงในธุลีดิน  
  เขาตายและถูกหนอนแทะกิน 
27 ขารูวาทานกําลังคิดอะไรอยู  
  แผนการที่จะเลนงานขา 
28 ทานพูดวา  ‘ ไหนละ  คฤหาสนของเจาใหญนายโตคนนั้น 
  เต็นทท่ีพักของคนชั่วไปไหนเสียแลว’  
29 ทานไมเคยถามผูท่ีทองเที่ยวไปมา  
  และรับฟงคําบอกเลาของเขาบางหรือ 
30  วาคนชั่วมักรอดพนในวันแหงหายนะ  
  เขาไดรับการชวยเหลือใหพนในวันแหงพระพิโรธ? 
31 ใครบางประณามความประพฤติของเขาซ่ึงๆ หนา? 
 
 ใ ค ร ส น อ ง ก า ร ก ร ะ ท ำ ข อ ง เ ข า ?  
32 เมื่อเขาถูกหามไปยังท่ีฝงศพ   
  ก็ยังมียามเฝาอุโมงคใหเขา 
33 ดินท่ีหุบเขานุมสบายสําหรับเขา  
  คนทั้งหลายติดตามเขาไป  
  และผูคนไปกอนหนาเขาก็นับไมถวน 
 
34 ทานจะปลอบโยนขาดวยคําเหลวไหลไดอยางไร? 



  คําตอบของทานไมมีอะไรนอกจากคําลวง!”  
                           
เอลฟีสกลาวเปนครัง้ทีส่าม 
22 แลวเอลีฟสแหงเทมานตอบวา 
2  “ มนุษยจะมีประโยชนอันใดสําหรับพระเจา? 
 
 แมแตคนเฉลียวฉลาดก็จะเปนประโยชนอะไรสําหรับพระอง
ค? 
3 หากทานเท่ียงธรรม  
นั่นจะทําใหองคพระผูทรงฤทธิ์พอพระทัยตรงไหน? 
  หากทานดีพรอม 
จะมีประโยชนอันใดสําหรับพระองค? 
 
4  “ เพราะคุณธรรมของทานหรือ 
  พระองคจึงทรงตําหนิและลงโทษทาน? 
5 ไมใชเพราะทานชั่วรายมากหรือ? 
  ทําความผิดบาปไมสิ้นสุดดอกหรือ? 
6 ทานไดเรียกรองของค้ําประกันจากพี่นองโดยไมมีเหตุผล  
  ทานทําใหผูคนหมดเนื้อหมดตัว 
7 ทานมิไดใหน้ําแกผูอิดโรย  
  และไมยอมแบงปนอาหารแกผูหิวโหย 
8 แมวาทานจะมีอิทธิพล  เปนเจาของที่ดิน 
  มีคนนับหนาถือตาและอาศัยอยูในท่ีนั้น 
9 ทานไสสงแมมายออกไปมือเปลา  
  และริดรอนกําลังของลูกกําพราพอ 
10 ดวยเหตุนี้กับดักหลุมพรางจึงรายรอบทาน 
  หายนะฉับพลันทําใหทานขวัญหนีดีฝอ 
11 ความมืดมนจึงทําใหทานมองไมเห็น  



  และกระแสน้ําทวมมิดทาน 
 
12  “ พระเจามิไดประทับ ณ เบื้องสูงแหงฟาสวรรคหรือ?  
  ดูหมูดาวท่ีเบ้ืองบนสิ  อยูสูงจริงๆ! 
13 ถึงกระนั้นทานก็กลาววา  ‘ พระเจารูอะไร? 
 
 พระองคจะสามารถพิพากษาผานความมืดทึบนี้ไดหรือ? 
14 เพราะเมฆหนาทึบบังพระองคไว  
 
 เมื่อพระองคเสด็จไปมาเหนือฟากวางจึงไมทรงเห็นเรา’  
15 ทานจะย่ําบนทางสายเดิม 
  ของคนชั่วหรือ? 
16 พ ว ก เ ข า ถูกคราไปกอนกําหนด 
  รากฐานของเขาถูกกวาดลางไป 
17 เขาพูดกับพระเจาวา   ‘ อยามายุงกับเรา! 
  พระเจาทรงฤทธิ์จะทําอะไรเราได?’  
18 แตพระเจานี่แหละทําใหบานของเขามีแตของดีๆ  
  ฉะนั้นขาจึงไมนําพาตอคําแนะนําของคนชั่วราย 
 
19  
“ บรรดาคนชอบธรรมเห็นความยอยยับของเขาแลวก็ชื่นชมยินดี  
  ผูบริสุทธ์ิเยยหยันเขาวา 
20  ‘ ศัตรูของเรายอมถูกทําลายลาง 
  และไฟเผาผลาญทรัพยสมบัติของพวกเขา’  
 
21  “ ยอมจํานนตอพระเจาเสียเถิด คืนดีกับพระองค 
  แลวความเจริญรุงเรืองจะมาถึงทาน 
22 จงนอมรับคําสั่งสอนจากพระโอษฐของพระองค  



  เก็บพระวจนะไวในดวงใจทาน 
23 หากทานกลับมาหาพระเจาผูทรงฤทธิ์   
  ขจัดความชั่วรายใหหางไกลจากเรือนของทาน 
แลวทานจะคืนสูปกติสุข 
24 หากทานละทิ้งแรทองคําของทานไวในธุลีดิน 
  โยนทองแหงโอฟรของทานท้ิงหุบเหวไปเสีย 
25 เมื่อนั้นองคผูทรงฤทธิ์เองจะทรงเปนทรัพยสมบัติของทาน  
  เปนเงินอันล้ําคาของทาน 
26 ทานจะชื่นชมยินดีในพระเจาผูทรงฤทธ์ิ 
  และเงยหนาขึ้นหาพระองค 
27 ทานจะอธิษฐานตอพระเจา และพระองคจะทรงสดับฟง  
  แลวทานจะทําตามที่ถวายปฏิญาณไว 
28 สิ่งท่ีทานตัดสินใจจะสัมฤทธิ์ผล 
  และแสงสวางจะสองทางใหแกทาน 
29 เมื่อมีคนตกต่ําลงและทานทูลวา ‘ ขอทรงโปรดยกชูเขา!’   
  แลวพระองคก็จะทรงชวยผูที่ตํ่าตอย 
30 พระองคจะทรงกอบกูแมแตผูท่ีทําไมถูก 
  มืออันบริสุทธ์ิของทานจะชวยเหลือเขา”  
 
ค ำ ต อ บ ข อ ง โ ย บ  
23  โยบจึงตอบวา 
2  “ คํารองทุกขของขาวันนี้ยังคงเปนคําท่ีขมขื่น 
  อ า ญ า 9ท่ีตกแกขาก็หนักหนวง  ทั้งๆ 
ที่ขารองครวญคราง 
3 โอ ถาเพียงแตขารูวาจะหาพระเจาพบไดท่ีไหน  
  ถาไดไปถึงท่ีประทับของพระองค! 

                                      
9 23:2 * หรือ พระหัตถของพระองค 



4 ขาจะทูลแถลงคดีของขาตอเบื้องพระพักตร  
  และขอโตแยงอยางเต็มท่ี 
5 แลวขาจะรูวาพระองคทรงตอบวากระไร  
  ขาจะใครครวญสิ่งท่ีพระองคตรัส 
6 พระองคจะทรงใชอํานาจอันยิ่งใหญตอตานขาหรือ?   
  หามิได  พระองคจะไมทรงตั้งขอหาแกขา 
7 ท่ีนั่นมนุษยผูเท่ียงธรรม สามารถชี้แจงเหตุผลตอพระองคได  
 
 และขาจะไดรับการปลดปลอยโดยองคตุลาการของขาใหพน
มลทินตลอดไป 
 
8  “ แตถึงขาไปทางตะวันออก พระองคก็ไมอยูท่ีนั่น 
  ขาไปทางตะวันตก ก็ไมพบพระองค 
9 เมื่อพระองคทรงกระทําพระราชกิจอยูทางทิศเหนือ 
ขามิไดเห็นพระองค 
  เมื่อพระองคหันมาทางใต ขาหาพระองคไมพบ 
10 แตพระองคทรงทราบทางที่ขาไป  
  เมื่อพระองคทรงทดสอบขาแลว ขาจะเปนดังทองคํา 
11  ขาดําเนินตามรอยพระบาทของพระองคอยางใกลชิด  
  อยูในทางของพระองคโดยไมหันเห 
12 ขามิไดพรากจากพระบัญชาของพระองค  
  พระวจนะจากพระโอษฐของพระองคล้ําคาสําหรับขา  
ยิ่งกวาอาหารประทังชีพ 
 
13  “ แตพระองคก็ยังทรงยืนกรานเด็ดเดี่ยว   
  แ ล ะ ใครเลาจะตอตานพระองคได?   
  พระองคทรงกระทําทุกสิ่งตามชอบพระทัย 
14 พระองคทรงกระทําแกขาตามที่ทรงมีประกาศิตไว  



  และยังมีพระดําริอื่นๆ อีกมากมาย 
15 ดวยเหตุนี้ขาจึงครั่นครามตอเบื้องพระพักตรพระองค   
  เมื่อคิดถึงสิ่งเหลานี้  ขาก็ยําเกรงพระองค 
16 ท รงกระทําใหจิตใจของขาออนระโหย  
  องคผูทรงฤทธิ์ทรงเขยาขวัญขา 
17 ถึงกระนั้นความมืดทึบท่ีกลบหนาขา 
  ก็ไมทําใหขาเงียบเสียง”  
 
24  “ ทําไมหนอพระเจาทรงฤทธ์ิ 
   จึงไมทรงกําหนดเวลาไวเพื่อการพิพากษา?  
  ทําไมบรรดาผูที่รูจักพระองค  
ตองชะแงหาวันเวลาเชนนั้น โดยเปลาประโยชน? 
2 มีคนโยกยายหลักเขต  
  พวกเขาขโมยฝูงสัตวมาเลี้ยง 
3 พวกเขาริบเอาลาของลูกกําพรา  
  และยึดวัวของแมมายเปนของคํ้าประกัน 
4 พวกเขาเขี่ยคนขัดสนกระเด็นพนทาง  
  และบีบบังคับคนยากไรใหตองหลบๆ ซอนๆ 
5 ดังลาปาในถิ่นกันดาร  
  คนยากไรตองตราก ต ร ำ    
 
 กระเสือกกระสนหาอาหารจากถิ่นกันดารเพื่อเลี้ยงดูลูก 
6 เขาเก็บหญาแหงตามทองทุง 
  และเก็บตกของเหลือในสวนองุนของคนชั่ว 
7 ยามคํ่าคืน  ตองนอนหนาวเหน็บไมมีผาจะพันกาย  
  ไมมีผาหมกันหนาว 
8 กายของเขาเปยกชุมโชกเพราะสายฝนแหงภูเขา  
  และเขาเกาะหินแนนเพราะไมมีท่ีกําบัง 



9 ลูกกําพราถูกคราจากอกแม  
  ลูกคนจนถูกริบไปเปนตัวประกันหนี้ 
10 เขาจึงตองระหกระเหินไปดวยกายเปลือยเปลา  
  ตองแบกฟอนขาว ทั้งๆ ที่กําลังหิวโซ 
11 เขาถูกบังคับใหค้ันน้ํามันมะกอก  
  และย่ําน้ําองุนท้ังๆ 
ที่กําลังทุกขทรมานดวยความกระหาย 
12 เสียงครวญครางของคนใกลตายดังมาจากตัวเมือง  
  วิญญาณของผูบาดเจ็บรองวิงวอนขอความชวยเหลือ  
  แตพระเจาไมเห็นเอาผิดกับใคร 
13 มีผูกบฏตอความสวาง  
  ผูไมรูจัก 
  และไมยอมดําเนินในทางของความสวางนั้น 
14 เมื่อสิ้นแสงตะวันแลว ฆาตกรก็ลุกขึ้น 
  สังหารคนยากไรและคนขัดสน  
  ยามคํ่าคืนเขาซุมตัวอยูเหมือนขโมย 
15 ตาของคนลวงประเวณีจองคอยเวลาพลบค่ํา         
  เขาคิดวา  ‘ จะไดไมมีใครเห็นเรา’  
  และคลุมหนาเพื่อพรางตาคน 
16 ในความมืดมีคนแอบยองเขาไปในเรือน 
  แตตอนกลางวันเขาก็เก็บตัวอยู 
  ไมอยากยุงเก่ียวกับความสวาง 
17 สําหรับพวกเขาทุกคน  ความมืดสนิทเปนยามเชา  
  เขาคุนเคยกับความมืดมนอันนาสยดสยอง 
 
18  “ ถึงกระนั้นเขาก็เปนฟองบนผิวน้ํา     
  ที่ดินสวนของเขาถูกแชงสาป 
  จึงไมมีใครไปที่สวนองุนของเขา 



19 ความรอนระอุแหงแลงดูดซับหิมะละลายไปฉันใด  
  แดนมรณาก็พรากผูกระทําบาปไปฉันนั้น 
20 ครรภมารดาก็ลืมเขา  
  ตัวหนอนรุมกินเขา  
 คนชั่วรายไมมีใครจดจําเขาตอไป  
  มีแตถูกหักโคนลงเหมือนตนไม 
21 เพราะเขาเอารัดเอาเปรียบหญิงหมัน 
   และหญิงท่ีไมมีลูกๆ ดูแล   
  เขาไมปรานีแกหญิงมาย 
22 พระเจาทรงลากผูย่ิงใหญไปเสียดวยฤทธ์ิอํานาจ  
  แมเขาเปนปกแผน  ก็ไมมีความม่ันคงในชีวิต 
23 พระองคอาจจะปลอยใหเขาพักอยู 
   ดวยความรูสึกม่ันคงปลอดภัย   
  แตทรงจับตาดูวิถีทางของเขา 
24 เขาไดรับการเทิดทูนยกยองอยู ชั่วครูหนึ่งแลวก็ผานพนไป  
  ตองตกต่ําลงและถูกรวบไปเหมือนคนอื่นๆ 
  เขาถูกตัดออกเหมือนยอดรวงขาว 
 
25 ใครจะอางอะไรอื่นนอกจากนี้  
  ใครจะพิสูจนวาท่ีขากลาวมานี้ผิดและไมมีสาระ”  
 
ไมมีมนษุยคนใดชอบธรรม 
25 บิลดัดแหงชูอาหตอบวา 
2  “ อํานาจครอบครองและความนาเกรงขามเปนของพระเจา  
 
 พระองคทรงควบคุมสวรรคเบื้องสูงไวในความสงบเรียบรอย 
3 กองพลโยธาของพระองคสามารถนับไดหรือ? 
  ผูใดเลาท่ีแสงสวางของพระองคสองไปไมถึง? 



4 มนุษยจะชอบธรรมจําเพาะพระพักตรพระเจาไดหรือ? 
  ผูถือกําเนิดจากครรภจะบริสุทธ์ิไดอยางไร? 
5 แมหากแสงจันทรยังไมกระจาง  
  และดวงดาวยังไมบริสุทธิ์ในสายพระเนตรพระองค 
6 มนุษยซ่ึงเปนแตตัวดักแด  
 
 บุตรของมนุษยซ่ึงเปนเพียงตัวหนอนจะยิ่งกวานั้นสักเทาใด!
”  
 
พระเจายิง่ใหญและประเสรฐิ 
26 โยบจึงตอบวา 
2  “ ทานไดชวยผูหมดแรงมากเสียนี่กระไร! 
  ชวยพยุงแขนที่ออนลาไดเยี่ยมจริงนะ! 
3 คําแนะนําท่ีทานใหแกคนไมมีมันสมองนั้นชางเยี่ยมยอด!  
  ทานไดแสดงความสุขุมลึกซ้ึงเสียนี่กระไร! 
4 ใครหนอทําใหทานพูดออกมาอยางนี้ได?  
  วิญญาณดวงใดหนอพูดออกมาทางปากของทาน? 
 
5   “ บรรดาผูตายตองทุกขทรมาน 
  เหลาผูอยูใตน้ําและทุกชีวิตในท่ีนั้น  
6 แดนมรณาเปลือยเปลาเบื้องพระพักตรพระเจา 
  ไมมีอะไรปดบังหายนะไวได 
7 พระเจาทรงคลี่ทองฟาดานเหนือบนความวางเปลา  
  และทรงแขวนโลกไวเหนือท่ีเวิ้งวาง 
8 พระองคทรงหอหุมน้ําไวในเมฆหนา  
  และเมฆก็ไมไดแตกกระจายเพราะน้ําหนักนั้น 
9 พระองคทรงคลี่เมฆ 
  บดบังจันทรเพ็ญ 



10 พระองคทรงกําหนดขอบเขตสําหรับมหาสมุทร  
  และพรมแดนสําหรับกลางวัน และกลางคืน 
11 เสาสวรรคสั่นคลอน 
  เมื่อพระองคทรงกําราบ 
12 และโดยฤทธิ์อํานาจของพระองค ทะเลก็สงบราบคาบ  
  โดยพระปรีชาญาณ ราฮับถูกห่ันออกเปนชิ้นๆ 
13 ฟาสวรรคงดงามโดยลมปราณของพระเจา 
 
 พระหัตถของพระองคทรงแทงพญางูท่ีกําลังเลื้อยหนีไป 
14 เหลานี้เปนเพียงผิวเผินท่ีพระองคทรงกระทํา       
  เปนแคเสียงกระซิบแผวๆ ถึงพระองค! 
 
 แลวใครเลาจะสามารถเขาใจความเกริกไกรแหงฤทธ์ิอํานาจ
ของพระองค?”  
 
โ ย บ แ ถ ล ง  
27 โยบกลาวสืบไปวา 
2  “ ตราบเทาท่ีพระเจาทรงพระชนมอยู 
พระองคทรงปฏิเสธท่ีจะใหความยุติธรรมแกขา 
  พระเจาทรงฤทธิ์ผูทําใหขาขมขื่นในวิญญาณ 
3 ตราบเทาที่ขามีชีวิตอยู 
  ตราบใดที่ขายังมีลมปราณจากพระเจา 
4 ตราบนั้นริมฝปากขาจะไมกลาวคําชั่ว 
  และลิ้นของขาจะไมกลาวคําเท็จ 
5 ขาจะไมมีวันยอมรับวาพวกทานเปนฝายถูก      
  จนตายขาก็ขอยืนยันวาขาซ่ือสัตยสุจริต 
6 ขาจะม่ันคงแนวแนในความชอบธรรม  
  มโนธรรมของขาจะไมตําหนิขาตราบชั่วชีวิต 



 
7  “ ขอใหศัตรูของขาเปนเหมือนคนชั่ว 
  ขอใหคนที่ตอสูขาเปนเหมือนคนอยุติธรรม 
8 ดวยวาคนอธรรมจะมีความหวังอะไร เมื่อเขาถูกตัดขาด   
  เมื่อพระเจาทรงคราชีวิตเขาไปเสีย? 
9 เมื่อความทุกขลําบากมาถึงเขา  
  พระเจาทรงฟงเสียงร่ํารองของเขาหรือ? 
10 เขาจะปติยินดีในพระเจาทรงฤทธิ์หรือ? 
  เขาจะรองทูลพระเจาทุกกรณีหรือ? 
 
11  “ ขาจะสอนทานถึงเรื่องฤทธ์ิอํานาจของ พระเจา 
  จะไมปดบังวิถีทางขององคผูทรงฤทธิ์ 
12 ทานรูเห็นเชนนี้หมดแลว 
  แลวไฉนจึงยังพูดเหลวไหลอีก? 
 
13  “ เหลานี้คือสิ่งท่ีพระเจาทรงกําหนดใหแกคนที่ชั่วราย 
  และเปนมรดกที่พระผูทรงฤทธิ์มอบใหแกคนอํามหิต 
14
 ถึงแมลูกหลานของเขาจะมากมายแตก็จะตกเปนเหยื่อคมดา
บ   
  และวงศวานของเขาไมมีวันไดกินอิ่ม 
15 ผูท่ีรอดชีวิตอยูก็จะถูกนําไปสูหลุมศพ ดวยโรคระบาด  
  ภรรยามายของเขาก็ไมคร่ําครวญ 
16 ถึงแมเขาสะสมเงินไวมากมายดังฝุนธุลี   
  และมีเสื้อผาเรียงเปนตับ 
17 สิ่งท่ีเขาสะสมไวผูชอบธรรมจะนํามาสวมใส  
  และคนไรผิดจะเอาเงินของเขามาแบงปนกัน  
18 บานท่ีเขาสรางขึ้นเหมือนรังของดักแด  



  เหมือนกระทอมของยาม 
19 เขานอนเอกเขนกอยางคนร่ํารวย  
  แตเม่ือลืมตาขึ้นมาทุกอยางก็สูญสิ้นไป 
20 ความสยดสยองจูโจมเขาจนตั้งตัวไมติดดังน้ําทวมฉับพลัน 
  และเขาถูกซัดไปกลางพายุแหงราตรีกาล 
21 ลมตะวันออกพัดพาเขาหายไ ป  
  กวาดเขาไปจากที่อยู 
22 มันมวนตัวซัดกระหน่ําเขาอยางไมปรานี  
  ขณะที่เขาพยายามจะหลบหนีใหพนอํานาจของมัน 
23 มันก็กระหยิ่มเริงรา  
  และซัดเขาหลุดลอยไปจากที่ 
 
28 มีเหมืองเงินและแหลงถลุงทองคํา 
2 แรเหล็กไดมาจากพื้นดิน และทองแดงถลุงมาจากสินแร 
3 มนุษยไลความมืดออกไป 
  คนหาหาแหลงแรท่ีลึกลับท่ีสุดในความมืดทึบ  
4 ณ ที่หางไกลจากถ่ินผูคนอาศัย เขาขุดปลอง  
  ที่ซ่ึงไมคอยมีใครเขาไปถึง  
  ที่หางไกลจากผูคน เขาไตเชือกและแกวงตัวไปมา 
5 แผนดินโลกอันเปนแหลงอาหาร  
  เบื้องลางหลอมตัวเปนไฟ 
6 แกวไพฑูรณมาจากผลึกหินของมัน 
  และที่นั่นก็มีผงทองคํา 
7 ไมมีนกลาเหยื่อตัวใดแลเห็นหนทางที่ซอนอยู 
  ไมมีตาเหยี่ยวตัวใดสังเกตเห็น 
8 สัตวปาใหญไมยางกรายไปที่นั่น 
ไมมีราชสีหตัวใดผานไปที่นั้น 
9 มือมนุษยทําลายหินท่ีแข็งแกรง  



  และทลายภูเขาลงถึงราก 
10 เขาขุดอุโมงคในหิน 
  และตาของเขามองเห็นของมีคาในนั้น 
11 เขาเสาะหาที่มาของสายน้ํา 
  และนําสิ่งท่ีซอนเรนปรากฏออกมา 
 
12  “ แตจะพบสติปญญาไดจากที่ใด?  
  ความเขาใจอยูท่ีไหน? 
13 มนุษยไมเขาใจถึงคุณคาของสติปญญา  
  หาไมพบในดินแดนของผูมีชีวิต 
14 หวงลึกกลาววา  ‘ มันไมไดอยูในนี้’   
  ทะเลกลาววา  ‘ มันไมไดอยูท่ีนี่’  
15 ไมสามารถซื้อหาดวยทองเนื้อดี  
  หรือตีราคาเปนเงิน 
16 หรือแลกซื้อดวยทองคําแหงเมืองโอฟร   
  หรือดวยโกเมนล้ําคาหรือไพฑูรย 
17 ทองคํา  แกวมณี  ไมอาจเทียบได 
  อีกทั้งเพชรพลอย  เครื่องทอง ก็ไมอาจแลกได 
18 ปะการังและแกวผลึกยิ่งไมตองเอยถึง  
  คาของสติปญญาสูงกวาทับทิม 
19 บุษราคัมแหงเอธิโอเปยไมอาจเทียบเคียง 
  แมแตทองคําบริสุทธ์ิก็ไมอาจแลกซ้ือได 
 
20  “ ถาเชนนั้นสติปญญามาจากท่ีใด?  
  ความเขาใจอยูท่ีไหน? 
21 มันถูกซอนจากสายตาของทุกชีวิต   
  และถูกปดบังไวจากนกในอากาศ 
22 หายนะและความตายกลาววา  



   ‘ พอจะไดยินเบาะแสของมัน’  
23 พระเจาทรงทราบหนทางสูสติปญญา    
  พระองคแตผูเดียวทรงทราบวามันอยูท่ีไหน 
24 ทรงแลเห็นถึงสุดโลก 
   เห็นทุกสิ่งภายใตฟาสวรรค 
25 เมื่อพระเจาทรงกําหนดแรงลม 
  แ ล ะ ชั่งตวงหวงน้ํา 
26 เมื่อทรงตั้งกฎเกณฑของสายฝน  
  และจัดทางใหแกพายุฟาคํารน 
27 แลวพระองคทอดพระเนตรสติปญญา 
  ทรงประเมินคา พระองคทรงยืนยันและทดสอบ 
28 และพระองคตรัสแกมนุษยวา  
   ‘ ความยําเกรงองคพระผูเปนเจาคือสติปญญา   
  การหลีกหางจากความชั่วคือความเขาใจ’  ”  
                            
29  โยบกลาวนําไปวา 
2  “ ขาใฝหาปเดือนที่ผานไปยิ่งนัก  
  คิดถึงเม่ือครั้งท่ีพระเจาทรงดูแลขา 
3 ยามท่ีดวงประทีปของพระองคสองเหนือขา 
  ความสวางของพระองค นําใหขาเดินฝาความมืดได! 
4 คิดถึงวัยฉกรรจ  
 
 เมื่อมิตรภาพแนนแฟนของพระเจาเปนพระพรแกบานของขา 
5 เมื่อพระเจาทรงฤทธิ์ยังสถิตกับขา  
  และลูกๆ ของขาหอมลอมขา 
6 เมื่อกิจการของขาเจริญรุงเรือง10 

                                      
10 29:6 * หรือ  “ เมื่อทางของขาโชกชุมดวยครีม”  



  แมแตหินผายังหลั่งน้ํามันมะกอกให 
 
7  “ เมื่อขาไปท่ีประตูเมือง 
  และนั่งประจําตําแหนง ณ ลานชุมชน 
8 พวกหนุมๆ เห็นขาก็เดินหลบไป  
  และผูสูงอายุก็ลุกขึ้นยืนตอนรับขา 
9 คนระดับผูนําสงบนิ่ง 
  และเอามือปดปากไว 
10 เจานายสงบเสียง  
  ลิ้นแตะเพดานปาก 
11 ทุกคนที่ฟงขาก็ชมขา  
  ทุกคนที่เห็นขาก็ยกยองขา 
12 เพราะขาชวยเหลือผูยากไรซ่ึงรองขอความชวยเหลือ   
  และชวยลูกกําพราซ่ึงไมมีใครชวย 
13 คนใกลตายใหพรขา  
  ขาทําใหหัวใจของหญิงมายรองเพลง 
14 ขาสวมความชอบธรรมเปนอาภรณ   

ความยุติธรรมเปนเสื้อคลุมและผาโพกศีรษะของขา 
15 ขาเปนดวงตาใหคนตาบอด  
  เปนเทาใหคนงอย 
16 ขาเปนบิดาใหคนยากไร 
  และเปนธุระในคดีใหคนตางถ่ิน 
17 ขาหักเขี้ยวเล็บของคนชั่ว  
  ชวยเหยื่อท่ีเขาจับไวออกมา 
 
18  “ ขาคิดวาขาจะตายในรังของขา  
  วันคืนของขาคงมากมายดังเม็ดทราย 
19 รากของขาคงหยั่งถึงน้ํา  



  และน้ําคางจะพรมกิ่งกานของขาตลอดคืน 
20 ศักด์ิศรีของขาจะคงอยูเสมอ  
  ลูกธนูในมือขาจะใหมอยูเสมอ 
 
21  “ ผูคนฟงขาอยางจดจอ  
  สงบรอคอยคําแนะนําของขา 
22 และหลังจากท่ีขาพูดแลว  พวกเขาก็ไมไดพูดวากระไรอีก 
  เพราะเขาพึงพอใจคําแนะนําของขา 
23 เขารอฟงขาเหมือนขาวคอยฝน  
  และด่ืมดํ่าถอยคําของขาเหมือนฝนชุก 
24 เมื่อเขาทอแทใจ  ขายิ้มให  
  ใบหนาแยมยิ้มของขา มีคุณคาแกเขา 
25 ขาเลือกทางใหเขา และทําหนาท่ีเปนหัวหนาของเขา  
  เปนดังกษัตริยบัญชากองทหาร 
  และเปนผูปลอบโยนบรรดาผูไวทุกข 
                        
30 แตเด๋ียวนี้ผูท่ีออนอาวุโสกวาขา เยยหยันขา  
  ซึ่งบิดาของเขาเหลานั้น 
ขายังรังเกียจไมใหมาอยูกับสุนัขเลี้ยงแกะของขา 
2 มืออันเปยมพลังของเขามีประโยชนอันใดสําหรับขา  
  ในเมื่อพลังวังชาเสื่อมถอยจากเขาแลว 
3 เขาผอมโซเพราะหิวโหยและขาดอาหาร  
  ซัดเซพเนจรไปในถิ่นกันดารยามคํ่าคืน 
4 เขาเก็บผักตามพุมไม 
  และเก็บรากไมเปนอาหาร 
5 ถูกขับไลไสสงจากเพื่อนพอง  
  ผูคนตะโกนไลหลังราวกับวาเขาเปนขโมย 
6 เขาถูกบังคับใหอาศัยอยูในพื้นลําธารซ่ึงแหงขอด  



  ตามโพรงหรือตามซอกหิน 
7 เขารองสงเสียงอยูกลางพุมไม   
  และซุกตัวกันใตพุมหนาม 
8 เปนคนถอยดอยสกุล 
  ถูกขับไลจากแผนดิน 
 
9  “ แ ล ะ บัดนี้ลูกๆ ของเขารองเพลงเยยขา  
  ขาตกเปนขี้ปากของพวกเขา 
10 เขาชิงชังขา  และไมยอมเขาใกลขา  
  เขาไมลังเลที่จะถมน้ําลายรดขา 
11 ในเมื่อพระเจาทรงปลดธนูของขาและทําใหขาทุกขยาก 
  ตอหนาขา พวกเขาไมมีความยับยั้งชั่งใจ 
12 ขาถูกจูโจมเขามาดานขวามือ   
  พวกเขาวางกับดักหลุมพรางไว  
  และโอบลอมเขามาตอสูขา 
13 เขาปดก้ันหนทางของขา และทําลายลางขา      
  ไมมีใครชวยขาไดเลย 
14 เขาตรงรี่เขามาหาตามรอยแยก  
  เหมือนทะลักเขามาทามกลางซากสลักหักพัง 
15 ความอกสั่นขวัญแขวนจูโจมจบัขา  
  ศักด์ิศรีของขาสูญสิ้นเหมือนถูกลมพัดไป  
  สวัสดิภาพของขาลอยลับไปดังเมฆ 
 
16  “ บัดนี้ชีวิตของขาตกต่ําไป  
  มีแตวันคืนอันทุกขทรมาน 
17 ค่ําคืนทําใหกระดูกของขารวดราว   
  ความเจ็บปวดทิ่มแทงขาไมหยุดหยอน 
18 โดยฤทธิ์อํานาจของพระเจา ขาด้ินไมหลุด 



  พระองคทรงผูกมัดขา ดุจดังคอเสื้อรัดตรึงคอขาไว 
19 พระองคทรงเหวี่ยงขาลงในโคลน  
 ขากลายเปนเหมือนฝุนและขี้เถา 
 
20  “ ขาแตพระเจา ขาพระองครองทูลตอพระองค 
แตไมทรงตอบ   
  ขาพระองคยืนขึ้น  พระองคก็เพียงแตทอดพระเนตรดู 
21 พระองคกลับโหดรายตอขาพระองค   
  และทรงเลนงานขาพระองคดวยพระหัตถอันทรงฤทธิ์ 
22 พระองคฉวยขาพระองคขึ้นโบกสะบัด 
  และทรงเหวี่ยงขาพระองคไปมาในพายุ 
23 ขาพระองคทราบวาพระองคจะนําขาพระองคไปสูความตาย  
  ไปยังท่ีซ่ึงกําหนดไวสําหรับทุกชีวิต 
 
24  “ ไมมีใครยื่นมือเขามาชวยคนที่ปนป  
  เมื่อเขาทุกขยากและรองขอใหชวย 
25 ขามิไดร่ําไหเพื่อผูตกทุกขไดยากหรือ? 
  จิตวิญญาณของขามิไดโศกาดูรเพื่อผูยากไรหรือ? 
26 ถึงกระนั้นเม่ือขามุงหวังสิ่งที่ดีกลับไดสิ่งท่ีเลวราย  
  มองหาแสงสวางกลับไดความมืดมน 
27 จิตใจของขาทุกขรอนไมหยุดหยอน  
  พานพบแตวันคืนอันทุกขทรมาน 
28 ผิวขาหมองคล้ําแตมิใชเพราะกรําแดด   
  ขายืนขึ้นรองขอความชวยเหลือตอชุมชน 
29 ขาถูกมองวาเปนพี่นองกับหมาปา 
  และเปนเพื่อนกับนกเคาแมว 
30 ผิวของขาดําและตกสะเก็ด  
  กายขารอนรุมดวยพิษไข 



31 เสียงพิณของขา  กลายเปนเสียงคร่ําครวญ 
  และเสียงปของขา  กลายเปนเสียงโหยไห 
 
31  “ ขาสัญญากับนัยนตาตัวเองวา 
  จะไมมองหญิงสาวดวยใจกําหนัด 
2 อะไรคือสิ่งท่ีพระเจาเบ้ืองบนทรงกําหนดใหมนุษย 
  อะไรคือมรดกจากพระเจาผูทรงฤทธิ์สูงสุด? 
3 ก็คือหายนะสําหรับคนชั่ว 
  และภัยพิบัติสําหรับผูกระทําผิดมิใชหรือ? 
4 พระองคทอดพระเนตรเห็นหนทางของขา 
  และทรงนับทุกยางกาวของขามิใชหรือ? 
 
5  “ หากขาไดดําเนินไปบนทางแหงความเทียมเท็จ 
  หรือเทาของขามุงสูการหลอกลวง 
6 ขอพระเจาทรงชั่งขาดวยตราชูยุติธรรม 
  แลวจะทรงทราบวาขาสุจริต 
7 หากขาเตลิดจากทางของพระเจา    
  หรือหากตาของขาพาใจมัวเมา  
  หรือหากมือของขาทําสิ่งสกปรกมลทิน   
8 ก็ขอใหคนอื่นกินสิ่งท่ีขาไดหวาน  
 
 และขอใหทุกสิ่งท่ีขาปลูกไวถูกถอนรากถอนโคนออกมา 
 
9  “ หากจิตใจขาถูกผูหญิงลอไป  
  หรือหากขาซุมอยูที่ประตูของเพื่อนบาน 
10 ก็ขอใหภรรยาของขาไปโมแปงใหคนอื่น 
  หรือใหชายอื่นหลับนอนกับนาง 
11 เพราะสิ่งนั้นนาละอาย 



  เปนบาปผิดท่ีตองถูกตัดสินลงโทษ 
12 มันเปนไฟเผาผลาญสูความวอดวาย 
  และจะขุดรากถอนโคนสิ่งท่ีขาไดปลูกไว 
 
13  “ หากขาไมนําพาท่ีจะใหความยุติธรรม 
  แกคนใชชายหญิงซ่ึงมารองทุกขตอขา  
14 ขาจะเผชิญหนากับพระเจาอยางไร?  
  ขาจะทูลใหการตอพระองควากระไร? 
15
 พระเจาผูทรงสรางขาในครรภมารดาก็สรางพวกเขาดวยมิใ
ชหรือ?  
  พระเจาเดียวกันนี้ทรงสรางเราท้ังสองฝายมิใชหรือ? 
 
16  “ หากขาบอกปดความตองการของผูยากไร 
  หรือปลอยใหหญิงมายคอยเกอ 
17 หากขาหวงอาหารไวกับตัว 
  ไมยอมแบงปนแกลูกกําพรา 
18 ซ่ึงอันท่ีจริงตั้งแตหนุมมา  
ขาก็เลี้ยงดูลูกกําพราเหมือนลูกในไส  
  ตั้งแตเกิดขาก็นําทางใหหญิงมาย 
19  หรือหากขาเห็นคนกําลังจะหนาวตายไมมีเสื้อผา   
  เห็นคนยากไรไมมีผาคลุมกาย  
20 แ ละเขาไมไดอวยพรขาในใจ 
  ที่ยกขนแกะของขายังความอบอุนแกเขา 
21 หรือหากขาไดเอาเปรียบลูกกําพรา  
  เพราะถือวาตนมีอิทธิพลในศาล 
22 ก็ขอใหแขนของขาถูกหักออกจากขอตอ 
  ขอใหไหลของขาเคลื่อนหลุดออกจากท่ี 



23 เพราะขาหวั่นกลัวภัยพิบัติจากพระเจา 
 
 ขาไมกลาทําสิ่งท้ังหลายเหลานี้เนื่องจากขายําเกรงพระบาร
มี 
 
24  “ หากขาไววางใจเงินทอง 
  หรือพูดกับทองคําบริสุทธ์ิวา  
‘ เจาเปนความอุนใจของขา’  
25 หากขาชื่นชมยินดีในความมั่งค่ังมหาศาล 
  ทรัพยสมบัติซ่ึงตัวเองหามาได 
26 หรือหากขามองดูดวงตะวันสองแจง  
  หรือดวงจันทรอันงามกระจาง 
27 แลวจิตใจของขาถูกลอลวงอยางเรนลับ 
  และขาไดกราบไหวดวงอาทิตย ดวงจันทร 
28 เหลานี้ลวนเปนบาปอันควรแกการลงโทษ  
  เพราะเปนการไมซ่ือตรงตอพระเจาสูงสุด 
 
29  “ หากขากระหยิ่มยิ้มยองในเคราะหหามยามรายของศัตรู 
  หรือลิงโลดยินดีในทุกขรอนที่เกิดกับเขา 
30 ซ่ึงขาไมเคยยอมใหปากของขาทําบาป 
  โดยแชงสาปชีวิตของเขาใหมีอันเปนไป 
31 หากคนในครัวเรือนของขาไมเคยกลาววา  
   ‘ ใครบางไมไดกินเนื้อท่ีโยบใหจนอิ่ม?’  
32
 อันท่ีจริงขาไมเคยแมแตปลอยใหคนแปลกหนาตองคางคืนอ
ยูตามถนน  
  แตเปดประตูตอนรับอยูเนืองๆ 
33 หากขาซุกซอนความบาปไว 



  เหมือนอาดัมที่ซอนเรนมลทินไวในใจ 
34
 เพราะกลัวฝูงชนและหวั่นเกรงความดูแคลนจากวงศตระกูลต
า ง ๆ   
  ขาก็เลยเก็บตัวเงียบไมออกนอกบาน 
 
35 ( “ อยากใหมีใครสักคนฟงขาตอนนี้  
ขอเซ็นชื่อคําแกขอกลาวหาของขา!  
  ขอพระเจาทรงฤทธ์ิตอบขาดวยเถิด  
  ขอใหผูฟองเขียนคําฟองรองขึ้นมาเลย 
36 ขาจะแบกไวบนบา 
  ขาจะสวมไวเหมือนมงกุฎ 
37 ขาจะแถลงทุกยางกาว 
  ขาจะเขาเฝาพระองคอยางสงาผาเผย11) 
 
38  “ หากที่ดินรองกลาวโทษขา  
  และรอยไถคราดเปยกชุมดวยน้ําตา 
39 หากขากินพืชผลโดยไมจายเงิน 
  หรือทํารายจิตใจผูเชา 
40 ก็ขอใหหนามงอกขึ้นบนท่ีดินแทนที่ขาวสาลี       
  และวัชพืชงอกแทนขาวบารเลย”  
 
โยบพูดจบลงตรงนี้ 
 
เอลฮีโูกรธ 

                                      
11 31:37 *  หรือ  “ เหมือนเจานายองคหนึ่ง”  



32 สหายทั้งสามไมยอมโตตอบกับโยบอีกตอไป 
เพราะโยบยืนกรานวาตนเปน คนชอบธรรม 
2แตเอลีฮูบุตรบาราเคล ชาวบุซี วงศราม 
โกรธเคืองโยบที่ตัดสินวาตนเองถูกตองแทนที่จะเปนพระเจา 
3และเอลีฮูก็โกรธสหายทั้งสามของโยบดวยท่ีไมอาจพูด 
หักลางโยบได แตก็ยังปรักปรําโยบ 4เอลีฮูรอ ที่จะพูดจนถึงขณะนี้ 
ก็เพราะออนอาวุโสกวา คนอื่นๆ 
5เม่ือเห็นวาสหายทั้งสามของโยบอับจนคําพูด 
เอลีฮูก็โกรธเคืองยิ่งนัก 6ดังนั้น  เอลีฮู บุตรบาราเคล ชาวบุซี 
จึงกลาววา 
   “ ขาพเจาอายุนอย สวนทานมีอาวุโส 
  ฉะนั้นขาพเจาจึงยับยั้งอยู ไมกลาบอกสิ่งท่ีตัวเองรู 
7 ขาพเจาคิดวา  ‘ ควรใหผูอาวุโสพูด  
  นาจะใหผูมีประสบการณนานปสอนสติปญญา’  
8 แตท่ีจริงเปนจิตวิญญาณ12ในตัวมนุษย  
  ลมปราณแหงพระเจาทรงฤทธ์ิ 
ทําใหเขามีความเขาใจ 
9 มิใชคนแกเทานั้นท่ีฉลาด 
  ไมเพียงแตคนสูงอายุซ่ึงเขาใจส่ิงท่ีถูกตอง 
 
10  “ ฉะนั้นโปรดฟงขาพเจาพูด  
  ขาพเจาขอบอกสิ่งท่ีตัวเองรู 
11 ขาพเจาคอยอยูขณะทานพูด    
  ขาพเจาฟงเหตุผลของพวกทาน 
 เมื่อทานสรรหาถอยคํามากลาว 
12  ขาพเจาตั้งใจฟงเต็มท่ี  

                                      
12 32:8 *  หรือ  “ พระวิญญาณ”  



  แตไมมีคนใดในพวกทานพิสูจนไดวาทานโยบนั้นผิด  
  ไมมีใครตอบคําโตแยงของโยบได 
13 อยาพูดวา  ‘ เราไดพบสติปญญาแลว  
  ขอใหพระเจามิใชมนุษย  เปนผูพิสูจนวาเขาผิด’  
14 แตคําพูดของโยบมิไดลงท่ีขาพเจา   
 
 และขาพเจาจะไมตอบโยบดวยคําโตแยงของพวกทาน 
 
15  “ พวกทานนั่งอับจนปญญา 
  ไมมีอะไรจะพูด 
16 ขาพเจาจะตองคอยตอไปอีกหรือ  
  ในเมื่อพวกทานนิ่งเงียบไมมีอะไรตอบ? 
17 ขาพเจาก็ขอพูด 
  ขอบอกสิ่งท่ีตัวเองรูบา ง  
18 เพราะขาพเจามีถอยคําอยูมากมาย 
  จิตวิญญาณภายในเรงเราใหขาพเจาพูด 
19 ภายในขาพเจาเหมือนเหลาองุนท่ีถูกขังไว  
  เหมือนถุงหนังเหลาองุนใหมท่ีกําลังจะปริ 
20 ขาพเจาจําเปนตองพูดเพื่อจะไดผอนคลาย      
  ขาพเจาจําตองเอยปากตอบ 
21 ขาพเจาจะไมลําเอียงเขาขางใคร  
  ไมประจบสอพลอผูใด 
22 หากขาพเจาประจบสอพลอเกง  
  องคพระผูสรางจะทรงขจัดขาพเจาไปเสีย”  
                         
พระเจาทรงใชภยัพิบัติชาํระมนษุย 
33  “ บัดนี้ทานโยบโปรดตั้งใจ 
  ฟงทุกถอยคําของขาพเจาเถิด 



2 ขาพเจาพรอมแลวท่ีจะเอยปาก  
  คําพูดมารออยูท่ีปลายลิ้นแลว 
3 ขาพเจาจะพูดออกมาตามที่รู  
  พูดดวยความจริงใจ 
4 พระวิญญาณแหงพระเจาไดสรางขาพเจา  
  ลมปราณแหงพระเจาผูทรงฤทธิ์ใหชีวิตแกขาพเจา 
5 ฉะนั้นจงตอบขาพเจามาเถิด หากทานตอบได 
  ใหเรามาพูดกันซ่ึงๆ หนา 
6 ตอเบ้ืองพระพักตรพระเจา ขาพเจาก็เปนเหมือนทาน  
  ขาพเจาเกิดมาจากดินเชนกัน 
7 ทานไมมีอะไรจะตองหวาดกลัวขาพเจา  
  และขาพเจาก็มิใชผูท่ีจะเลนงานทานอยางหนักหนวง 
 
8  “ ทานไดพูดใหขาพเจาไดยิน  
  ทานพูดย้ําถอยคําอีก 
9 ทานวา  ‘ ขาพเจาสุจริตปรา ศ จ า ก บ า ป    
  ขาพเจาเปนคนสะอาดและไรมลทิน 
10 ถึงกระนั้นพระเจาก็เอาผิดขาพเจา 
  ทรงนับขาพเจาเปนศัตรู 
11 พระองคจับขาพเจาใสขื่อคา 
  และทรงเฝาดูขาพเจาอยางใกลชิดทุกยางกาว’  
 
12  “ แตขาพเจาขอบอกวาทานผิดในขอนี้  
  ดวยวาพระเจาทรงยิ่งใหญกวามนุษย 
13 ไฉนทานบนตอวาพระองค  
  วาไมทรงตอบมนุษย 
14 ท่ีจริงพระเจาตรัสดวยวิธีใดวิธีหนึ่ง  
  แตมนุษยไมสามารถประจักษได 



15 ในความฝนในนิมิตยามค่ําคืน  
  เมื่อมนุษยหลับสนิท 
  หรือขณะเคลิ้มอยูบนที่นอน 
16 พระองคอาจจะตรัสขางหูของเขา  
  และตักเตือนวากลาวใหเขากลัว 
17 เพื่อเขาจะไดไมคิดทําผิด   
  และไมหยิ่งจองหอง  
18 เพื่อรักษาจิตวิญญาณของเขาจากเหวลึก13 
  และเพื่อมิใหเขาพินาศดวยคมดาบ 
19 หรือไมก็ใชความเจ็บปวดตีสอนมนุษย  
  ใหเขาทุกขรวดราวในกระดูกอยูเนืองๆ 
20 จนเขาเบื่ออาหาร 
  จิตใจเบ่ือหนาย แมแตอาหารโอชะที่สุด 
21 จนเขาซูบผอมเหลือ 
  แตหนังหุมกระดูก 
22 วิญญาณของเขาเฉียดใกลเหวลึก*  
  และชีวิตของเขาเขาใกลทูตมรณา 
 
23  “ ถึงกระนั้น หากมีทูตของพระเจา 
  จากหนึ่งในพันอยูเคียงขางเขา 
ทําหนาท่ีเปนคนกลางให  
  เพื่อแจงสิ่งท่ีถูกตองแกเขา 
24 เพื่อเมตตาสงสารเขาและทูลวา 
   ‘ ขอทรงโปรดไวชีวิตของเขาจากเหวลึก* 
  ขาพระองคไดพบมีคาไถชีวิตเขาแลว’  
25 เมื่อนั้นเนื้อหนังของเขาจะกลับฟนคืนสภาพดีดังกายเด็ก  

                                      
13 33:18, 22, 28, 30 *  หรือ  “ แ ด น ค น ต า ย ”  



  และไดกําลังวังชาในวัยหนุมคืนมาอีก 
26 เขาอธิษฐานตอพระเจาและไดรับความโปรดปราน  
 
 เขาไดเห็นพระพักตรพระเจาและโหรองดวยความช่ืนชมยิน
ดี  
  พระองคทรงรับเขาคืนสูฐานะผูชอบธรรม 
27 เขาจะกลับมาบอกเพื่อนพองวา  
   ‘ ขาผิดไปแลวท่ีบิดเบือนความถูกตอง    
  แตก็ยังไมตองรับโทษอันสาสม 
28 พระเจาทรงไถจิตวิญญาณของขาไว มิใหตองลงสูเหวลึก* 
  ขาจะอยูชื่นชมความสวางตอไป’  
 
29  “ พระเจาทรงกระทําสิ่งเหลานี้ตอมนุษย 
  สองครั้งหรือถึงสามครั้ง 
30 เพื่อชวยกูจิตวิญญาณของเขาจากเหวลึก*  
  ใหเขาไดรับแสงสวางแหงชีวิต 
 
31  “ ทานโยบ โปรดตั้งใจรับฟงขาพเจาเถิด    
  ขอใหนิ่งสงบ และขาพเจาจะพูดไป 
32 ห า กทานมีอะไรจะพูดขอใหบอก   
  พูดออกมาเถิด  
เพราะขาพเจาอยากใหทานไดรับความกระจาง 
33 แตหากไมมี  ก็ขอใหฟงขาพเจา 
  โปรดเงียบ และขาพเจาจะสอนสติปญญาแกทาน”  
 
พระเจายุตธิรรม 
34 แลวเอลีฮูกลาววา 
2  “ ฟงขาพเจาเถิด บรรดาผูเฉลียวฉลาด 



  โปรดฟงขาพเจา ทานผูรอบรู 
3 เพราะหูลิ้มลองถอยคํา 
  เหมือนลิ้นลิ้มรสอาหาร 
4 ขอใหเราแยกแยะวาอะไรถูก  
  ขอใหเราเรียนรูสิ่งท่ีดีดวยกัน 
 
5  “ ทานโยบกลาววา  ‘ ตัวขาพเจาสุจริต 
  แตพระเจาไมใหความยุติธรรม 
6 แมขาพเจาเองเปนฝายถูก 
  ก็ยังถูกหาวาโกหก 
 แมไมไดทําผิดก็ยังถูกลงโทษ 
  เปนแผลรักษาไมหาย’  
7 ทานโยบเปนคนอยางไรหนอ  
  ดื่มดํ่าความเยยหยันเหมือนดื่มน้ํา? 
8 เขาเปนพวกกับคนชั่ว  
  คบกับคนเลว 
9 เพราะทานพูดวา  ‘ จะเสียเวลา 
  ทําตามชอบพระทัยพระเจาไปทําไมกันเลา’  
 
10  “ ฟงขาพเจาเถิด  ทานผูมีความเขาใจ  
  ไมมีวันท่ีพระเจาผูทรงฤทธิ์จะทําชั่ว 
  หรือทําผิดบาป 
11 พระองคทรงสนองแกมนุษยตามความประพฤติ 
  ตามควรแกการกระทําของเขา 
12 เปนไปไมไดที่พระเจาจะทรงกระทําผิด 
  หรือผูทรงฤทธิ์จะบิดเบือนความยุติธรรม 
13 ใครหนอแตงตั้งพระองคไวเหนือโลก? 
  ใหควบคุมดูแลโลกทั้งหมด? 



14 หากพระองคทรงประสงคจะถอนจิตวิญญาณ14 
  และลมปราณของพระองคไปเสีย 
15 มวลมนุษยชาติก็จะพินาศสิ้น 
  และกลับกลายเปนธุลีดังเดิม 
 
16  “ หากทานมีความเขาใจ  
  ขอจงฟงถอยคําของขาพเจา 
17 ผูท่ีชังความยุติธรรมจะปกครองไดหรือ?    
 
 ทานจะกลาวโทษองคผูทรงเกรียงไกรและเที่ยงธรรมหรือ? 
18 ผูตรัสกับกษัตริยวา  ‘ พวกเจาไมมีคา’   
  และกับบรรดาเจานายวา ‘ พวกเจาชั่วชา’  
19 พระองคมิไดลําเอียงเขาขางเจานาย 
  หรือเห็นแกคนรวยมากกวาคนจน 
  เพราะทุกคนลวนพระองคทรงสราง? 
20 ยามค่ําคืนเขาทั้งหลายตายในชั่วพริบตา  
  พวกเขาสะดุงเฮือกแลวตายจากไป   
  บรรดาผูเกรียงไกรถูกคราไป มิใชดวยน้ํามือมนุษย 
 
21  “ พระเนตรพระเจาเฝาดูวิถีทางของมนุษย 
  ทรงเห็นทุกยางกาว 
22 ไมมีท่ีมืดและเงาทึบใดๆ 
  ที่คนทําชั่วจะซอนตัวได 
23 พระเจาไมจําเปนตองใชเวลาในการตรวจสอบมนุษย 
  แ ลวคอยเรียกมาตัดสิน 
24 ทรงทลายผูยิ่งยงลงโดยไมตองไตสวน 
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  และทรงตั้งคนอื่นแทนที่เขา 
25 ท้ังนี้เพราะทรงสังเกตุเห็นการกระทําของเขา 
  ทรงคว่ําเขาเสียในชั่วขามคืนเดียว 
เขาก็ถูกขยี้แหลกลาญ 
26 พระองคทรงลงโทษเขาตอหนาทุกๆ คน 
  โทษฐานกระทําความชั่ว 
27 เพราะเขาหันเหจากการติดตามพระเจา  
  ไมสนใจวิถีทางของพระองค 
28 เขากระทําใหเสียงร่ํารองของผูยากไรมาถึงพระเจา    
  พระองคทรงไดยินเสียงรองของผูถูกขมเหง 
29 แตหากพระองคทรงนิ่งอยู ใครจะกลาวโทษพระองคได 
  หากทรงซอนพระพักตรไว  ใครเลาจะเห็นพระองค 
 อยางไรก็ดี พระองคทรงอยูเหนือมนุษยและเหนือประชาชาติ  
30 ทรงปองกันมิใหคนอธรรมขึ้นปกครอง   
  มิใหเขาวางขายดักประชาชน 
 
31 หากมนุษยทูลพระเจาวา  ‘ ขาพระองคผิดไปแลว  
  และจะไมทําผิดอีก 
32 ท่ียังไมรูไมเห็น  ขอทรงชี้แนะสั่งสอน  
  หากขาพระองคไดทําผิดไป จะไมทําเชนนั้นอีก’  
33 ควรหรือ ที่จะใหพระเจาตอบสนองตามที่ทานกําหนด 
  ในเมื่อทานไมยอมกลับใจสํานึกผิด  
 ทานตองเปนฝายตัดสินใจ มิใชขาพเจา  
  ฉะนั้นโปรดบอกสิ่งท่ีทานทราบ 
 
34  “ บรรดาผูมีความเขาใจ 
  คนเฉลียวฉลาดที่ฟงขาพเจาพูดกับขาพเจาวา   
35  ‘ โ ย บพูดโดยขาดความรู  



  คําพูดของโยบขาดความเขาใจท่ีลึกซ้ึง’  
36 ขอใหโยบถูกทดสอบจนถึงท่ีสุดเถิด  
  เพราะตอบเหมือนคนชั่วราย 
37 นอกเหนือจากทําบาปแลว เขายังกบฏอีก    
  เขาตบมือเยาะเยยอยูในหมูพวกเรา 
  และพรั่งพรูคําพูดตอวาพระเจา’  ”  
 
35 เอลีฮูกลาวตอไปวา 
2  “ ทานคิดวาถูกตองแลวหรือ?  
  ทานพูดวา 
‘ พระเจาจะทรงลบลางขอกลาวหาทั้งหมดของขาพเจา’ 15 
3 แตทานก็ยังทูลพระองควา 
‘ มีประโยชนอะไรสําหรับขาพเจา  
  และขาพเจาจะไดอะไรจากการไมทําบาป?’  
 
4  “ ขาพเจาขอตอบทาน  
  และเพื่อนๆ ที่อยูกับทานดวย 
5 มองขึ้นไปบนทองฟา  
  ดูหมูเมฆสูงโพนเหนือทานสิ 
6 หากทานทําบาปจะมีผลอะไรตอพระองค?    
 
 มาตรแมนทานทําผิดมากมายจะกระทบกระเทือนพระองคอย
า ง ไ ร ? 
7 หรือหากทานชอบธรรม  นั่นเปนผลดีอันใดตอพระองค  
  พระองคทรงรับสิ่งใดจากมือทานหรือ? 
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‘ ความชอบธรรมของขาพเจายิ่งกวาของพระเจา’  



8 ความผิดบาปของทานก็สงผลกระทบตอคนอยางทาน 
 
 และความชอบธรรมของทานก็เปนประโยชนแกมนุษยเทานั้
น  
 
9  “ มนุษยรองโอดครวญภายใตการกดขี่ขมเหง         
  วิงวอนขอใหพนมือผูมีอํานาจ 
10 แตไมมีใครกลาววา  
‘ พระเจาองคพระผูสรางของขาอยูท่ีไหน  
  ผูประทานบทเพลงในยามค่ําคืน 
11 ผูทรงสอนเรามากกวาสัตวท้ังหลายในโลก 
  และทําใหเราฉลาดกวานกในอากาศ?’  
12 พระองคมิไดทรงตอบเมื่อมนุษยรองทุกข 
  เนื่องจากความหยิ่งผยองของคนชั่ว 
13 แทท่ีจริงพระเจามิไดทรงฟงคําวิงวอนไรสาระของเขา  
  องคพระผูทรงฤทธิ์ไมใสใจท่ีจะฟง 
14 พระองคจะย่ิงไมรับฟงเม่ือทานกลาววา 
  ทานไมเห็นพระองค  
 วาคดีความของทานอยูตอพระพักตร 
  และทานตองรอคอยพระองค 
15 และยิ่งกวานั้นเมื่อทานวาพระองคไมสังเกตเห็นความชั่วราย  
  ไมลงโทษดวยพระพิโรธ 
16 โยบ ทานกลาวออกมาอยางไรสาระเหมือนคนโง 
  และพูดมากโดยปราศจากความรู”  
 
วิถีของพระเจาเกนิที่เราจะเขาใจ 
36 เอลีฮูกลาวตอไปวา 
2  “ ขอใหรับฟงอีกสักหนอย   



  และขาพเจาจะแสดงใหทานเห็นวา 
  มีอยางอื่นอีกมากมายท่ีตองพูดแทนพระเจา 
3 ขาพเจาไดความรูมาจากแดนไกล 
 
 จะชี้แจงใหฟงวาความยุติธรรมนั้นเปนขององคพระผูสรา
ง  
4 ม่ันใจเถิดวาคําพูดของขาพเจา เปนความจริง      
  ผูรอบรูแทจริงอยูตอหนาทานแลว 
 
5  “ พระเจาทรงย่ิงใหญ  แตถึงกระนั้นมิได 
ทรงเหยียดหยามผูใด  
  พระองคทรงยิ่งใหญและแนวแน ในพระดําริ 
6 พระองคไมปลอยใหคนชั่วมีชีวิตอยู 
  แตทรงปกปองสิทธิใหแกผูทุกขทรมาน 
7 ไมใชวาพระเนตรของพระองคหันไปจากคนชอบธรรม 
  แตทรงใหเขานั่งบนบัลลังก รวมกับเหลากษัตริย  
  และเชิดชูเขาตลอดไปตางหาก 
8 หากมนุษยถูกพันธนาการ 
  ถูกมัดดวยบวงทุกขทรมาน 
9 พระองคก็ทรงชี้แจงวาเขาผิดท่ีตรงไหน 
  เขาทําบาปดวยความผยองอยางไรบาง 
10 ทรงทําใหเขารับฟงการเตือนสอน  
  และทรงบัญชาใหเขารูสํานึกหันหนีจากความผิดบาป 
11 หากเขาเชื่อฟงและปรนนิบัติพระเจา  
  เขาจะใชชีวิตตอไปดวยความวัฒนาผาสุก 
  และปเดือนของเขาจะเปนท่ีอิ่มเอมใจ 
12 แตหากเขาไมยอมฟง 
  เขาจะพินาศดวยคมดาบ 



  แ ล ะ ต า ยโดยปราศจากความรู 
 
13  “ คนอธรรมเก็บความขุนเคืองไวในใจ   
  แมเม่ือพระองคทรงลามเขาไว 
เขาก็ไมยอมรองขอความชวยเหลือ 
14 เขาเสียชีวิตตั้งแตวัยฉกรรจ  
  ตายในหมูผูชายขายตัวตามสถานบูชา 
15 แตพระเจาทรงกอบกูผูท่ีตกอยูในหวงทุกข 
  พระองคตรัสกับเขายามทุกขลําเค็ญ 
 
16  “ พระองคทรงเกลี้ยกลอมทานใหออกจากความทุกขยาก 
  มายังสถานที่กวางขวางและนาอภิรมย 
  เพื่อยังความวัฒนาผาสุกแกทานท่ีนั่น 
17
 บัดนี้ทานมัวแตหมกมุนอยูกับการพิพากษาโทษอันควรแกคน
ชั่วราย 
  อาญาและความยุติธรรมจูโจมจับทานแลว 
18 ระวังเถิด  อยาใหผูใดลอลวงทานดวยทรัพยสมบัติ 
  อยาใหสินบนกอนใหญทําใหทานเขวไป 
19 ทรัพยสินหรือความทุมเทพยายามใดๆ ของทานนั้น 
  จะชวยค้ําชูไมใหทานตกอยูในความทุกขหรือ? 
20 อยาปรารถนายามค่ําคืน 
  ซึ่งจะพรากผูคนจากเหยาเรือน 
21 จงระมัดระวังมิใหหันไปหาความชั่วราย   
 
 ซ่ึงดูเหมือนทานเต็มใจจะเลือกเอามากกวาความทุกขทรมาน 
 
22  “ ฤทธิ์อํานาจของพระเจาเปนท่ีเทิดทูนยกยอง      



  ผูใดเลาเปนครูเสมอเหมือนพระองค? 
23 ใครจะบงการวิถีทางของพระองคได 
  หรือกลาวไดวาพระองคทรงทําผิด? 
24 อยาลืมยกยองพระราชกิจของพระเจา 
  ซึ่งมนุษยรองเพลงสดุดี 
25 มวลมนุษยชาติมองเห็น  
  เหลามนุษยเพงดูแตไกล 
26 พระเจาทรงยิ่งใหญเพียงไรเกินกวาเราจะเขาใจ!  
  พระองคดํารงอยูมานานเทาใด เกินกวาเราจะรู 
 
27  “ พระเจาทรงรวบรวมไอน้ําขึ้นไป 
  หยุดไอน้ําไว  แลวกลั่นเปนฝนรดสายน้ํา 
28 ซ่ึงฟาเทความชุมชื้นลงมาให 
  และโปรยปรายแกมนุษยชาติอยางเหลือเฟอ 
29
 ผูใดเลาสามารถเขาใจไดถองแทถึงการกระจายตัวของหมูเม
ฆ    
  และการคํารนคํารามของฟาผา? 
30 จงดูวิธีการที่ทรงกระจายฟาแลบรอบองค  
  และใหน้ําชุมทองทะเล 
31 โดยวิธีนี้พระองคทรงเลี้ยงดูมวลประชาชาติ  
  และประทานอาหารใหอยางอุดม 
32 พระองคทรงกุมสายฟาแลบไวในพระหัตถ 
  และบงการใหมันผาจุดท่ีหมาย 
33 ฟาคํารนของพระองคบอกใหรูวาพายุต้ังเคา  
  แมแตฝูงสัตวก็บอกใหรูวาพายุกําลังมา 
 
37  “ จิตใจขาพเจาสั่นระรัว 



  และสะทกสะทานดวยขอนี้ 
2 ฟงสิ!  ฟงเสียงกัมปนาทดังกองจาก 
  พระโอษฐของพระองค 
3 พระองคทรงปลอยฟาแลบใตฟาสวรรค 
  และสงออกไปไกลถึงสุดโลก 
4 ติดตามดวยพระสุรเสียงกึกกอง 
  เปนเสียงกระห่ึมดวยเดชานุภาพ 
 เมื่อพระองคทรงเปลงพระสุรเสียง 
  ก็มิไดหนวงเหนี่ยวสิ่งใดไว 
5 พระสุรเสียงของพระเจาดังกึกกองอยางนาอัศจรรย  
  ทรงทําสิ่งยิ่งใหญเกินกวาเราจะเขาใจ 
6 ดวยพระองคทรงบัญชาหิมะวา 
‘ จงตกลงมาบนแผนดินโลก’  
  และฝนหาใหญวา  ‘ ใหตกลงมาบนแผนดิน’  
7 พระเจาทรงหยุดงานของมนุษยในยามเชนนี้  
 
 เพื่อมนุษยท้ังปวงที่พระองคทรงสรางขึ้นจะรูถึงพระราชกิจข
องพระองค 
8 สัตวท้ังหลายเขาสูท่ีกําบัง 
  พักอยูในถํ้าของมัน 
9 พายุออกมาจากแหลงของมัน 
  ความหนาวเย็นมากับลมกลา 
10 พระเจาทรงเปาลมเหนือแมน้ํา  
  ทําใหหวงน้ํากวางใหญกลายเปนน้ําแข็ง 
11 พระองคทรงบรรจุความชุมช้ืนไวในเมฆ  
  และสงสายฟาแลบของพระองคออกไป 
12 พระหัตถของพระองคบังคับบัญชาสายฟา  
  มันกระทําทุกอยางตามที่ทรงบัญชาท่ัวพิภพโลก 



13 พระองคสงเมฆมาเพื่อตีสอนมนุษย 
 
 หรือเพื่อรดแผนดินโลกและแสดงความรักของพระองค 
 
14  “ ฟงเถิด  ทานโยบเอย  
  จงนิ่งพิจารณาสิ่งอัศจรรยท้ังปวงของพระเจา 
15 ทานทราบไหมวา พระเจาทรงควบคุมเมฆ 
  และทําใหฟาแลบไดอยางไร? 
16 ทานทราบไหมวาเมฆทรงตัวอยูไดอยางไร?      
  ทานทราบการอัศจรรยตางๆ 
ของพระองคผูทรงรอบรูหรือ 
17 ทานผูรอนอึดอัดอยูในเสื้อผา 
  เมื่อแผนดินโลกซบเซาอยูเพราะลมใต 
18 ทานสามารถชวยพระเจาคลี่ทองฟาออกมา 
  ซึ่งแข็งเหมือนแผนทองสัมฤทธิ์ขัดเงาไดหรือ? 
 
19  “ บอกเราสิวาเราจะทูลพระองควากระไรได 
  เราไมสามารถแถลงคดีของเรา 
เนื่องจากความมืดของเรา 
20 จะทูลพระองคไดหรือวาเราอยากจะโตตอบพระองค? 
  มีใครบางอยากจะถูกกลืนกินท้ังเปน? 
21 เพราะไมมีใครสามารถมองดูดวงอาทิตย 
  เนื่องจากความสวางกลาของมัน 
  ยามที่ลมพัดเมฆผานพนไป 
22 พระเจาเสด็จมาจากทิศเหนือดวยรัศมีเจิดจา 
  พระองคเสด็จมาดวยพระสิริอันนาครั่นคราม 
23 พระเจาทรงฤทธิ์สูงสงเกินกวาเราจะเขาถึง 
และฤทธิ์อํานาจของพระองคเปนท่ีเทิดทูน  



  ถึงกระนั้นโดยความชอบธรรมและยุติธรรม 
พระองคมิไดทรงกดขี่ขมเหง 
24 ฉะนั้น มวลมนุษยจึงยําเกรงพระองค  
  พระองคไมแยแสผูท่ีคิดวาตัวเองฉลาด”  
 
องคพระผูเปนเจา+ทรงตอบโตโยบ 
38 แลวองคพระผูเปนเจา+ทรงตอบโยบออกมา จากพายุวา 
 
2  “ นี่ใครหนอที่บดบังคําปรึกษาของเรา 
  ดวยถอยคําท่ีปราศจากความรู? 
3 จงคาดเอวอยางลูกผูชาย  
  เราจะถาม  แลวเจาจงตอบ 
 
4  “ เจาอยูท่ีไหนเมื่อเราวางรากฐานของโลก? 
  หากเจาเขาใจดี จงบอกเรามาเถิด 
5  ใครนะ ที่กําหนดขนาดใหโลก? เจายอมรูแนเลย! 
  ใครหนอเปนผูขึงเชือกวัด? 
6 อะไรท่ีคํ้าจุนรากฐานของมันไว   
     และใครเปนผูวางศิลามุมเอกของมัน  
7 ขณะที่ดวงดาวแหงรุงอรุณขับขานบทเพลง 
  และมวลทูตสวรรค16โหรองดวยความชื่นชม? 
 
8  “ ใครเปนผูปดประตูก้ันทะเล 
  เมื่อมันพุงขึ้นมาจากหวงลึก  
9 เมื่อเราใชเมฆหอคลุมไว 
  ใชความมืดทึบหอหุมมัน 
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10 เมื่อเรากําหนดขอบเขตจํากัดมันไว 
  ตั้งประตูและดาลกั้นไว 
11 และพูดวา  ‘ ไกลแคนี้แหละ 
เจาจะไปไกลกวานี้ไมไดอีกละนะ  
  คลื่นคะนองของเจาจะหยุดอยูตรงนี้แหละ’ ? 
 
12  “ เจาเคยบงการรุงอรุณไหม  
  หรือกําหนดตําแหนงแหลงท่ีใหแกรุงสาง 
13 เพื่อใหมันสาดฉายไปสุดโลก 
  และสลัดคนชั่วออกไปใชไหม? 
14 แผนดินเปนรูปเปนรางขึ้นมา 
เหมือนดินเหนียวซ่ึงถูกตราประทับ  
  มีลักษณะตางๆ 
โดดเดนออกมาเหมือนของเสื้อผาอาภรณ 
15 คนชั่วรายไมไดรับความสวาง 
  และแขนที่เง้ืองาของเขาก็ถูกหักเสีย 
 
16  “ เจาเคยสํารวจตาน้ําท่ีมาของหวงสมุทร  
  หรือเดินในหวงลึกของมันบางหรือเปลา? 
17 ประตูของความตายเคยเผยใหเจาเห็นบางไหม? 
  เคยเห็นประตูแหงเงามัจจุราชหรือเปลา? 
18 เจาหยั่งรูความกวางใหญของโลกหรือไม? 
  หากเจารู  จงบอกเรามาเถิด 
 
19  “ หนทางที่นําไปสูแหลงความสวางอยูท่ีไหน? 
  และความมืดพํานัก ณ ที่ใด? 
20 เจานํามันกลับไปยังท่ีของมันไดหรือ? 
  เจารูจักเสนทางนําสูตนตอของมันหรือ? 



21 แนละ  เจายอมรู  
  ก็เจาเกิดมาและอยูมาหลายปแลวนี่นา! 
 
22  “ เจาเคยไปเยือนคลังหิมะหรือ  
  เคยเห็นแหลงลูกเห็บใชไหม 
23 ซ่ึงเราสงวนไวเพื่อยามยาก 
  สําหรับใชในศึกสงคราม? 
24 ทางไปสูจุดท่ีแสงสวางกระจายตัวอยูท่ีใด 
 
 หรือท่ีซ่ึงลมตะวันออกพัดกระจายไปทั่วโลกอยูท่ีไหน? 
25 ใครขุดชองใหหาฝน  
  และทําทางใหฟาคะนอง  
26 เพื่อรดแดนกันดาร 
  ซึ่งไมมีผูอยูอาศัย  
27 เพื่อยังความชุมชื้นแกดินแดนอันแหงแลงแตกระแหง  
  และใหหญาออนผลิขึ้นมา? 
28 ฝนมีพอหรือ?  
  ใครใหกําเนิดหยาดน้ําคาง? 
29 น้ําแข็งออกมาจากครรภของผูใด 
  ใครใหกําเนิดน้ําคางแข็งแหงฟาสวรรค 
30 น้ํานั้นแข็งตัวเหมือนศิลาเมื่อใด 
  พื้นผิวแหงหวงน้ําลึกแข็งตัวเม่ือใด? 
 
31  “ เจามัดดาวลูกไกใหเปนกลุมกอนไดหรือ?  
  หรือคลายเชือกใหดาวไถไดหรือ? 
32 เจาสามารถนําหมูดาวตางๆ มาตามกําหนดของมันไดหรือ  
 
 หรือนํากลุมดาวจระเขพรอมท้ังบริวารของมันโคจรไดหรือ? 



33 เจารูกฎระเบียบของจักรวาลหรือ? 
  เจาต้ังอาณาจักรของมันเหนือโลกไดหรือ? 
 
34  “ เจาสามารถรองบอกเมฆ  
  และทําใหมันหยาดฝนลงมาหรือ? 
35 เจาบันดาลใหฟาแลบปรากฏไดหรือ?  
 มันบอกกับเจาวา  ‘ ผูทาสพรอมแลว’  หรือ? 
36 ใครเปนผูใหสติปญญาแกจิตใจ 
  หรือความเขาใจแกดวงความคิด? 
37 ใครฉลาดพอที่จะนับจํานวนเมฆไดครบ? 
  ใครเปนผูเอียงคนโทน้ําแหงสวรรคลงมา 
38 เมื่อฝุนธุลีแหงกรัง  
  และกอนดินเกาะกันแนน? 
 
39  “ เจาลาเหยื่อใหนางสิงห 
  และเลี้ยงดูสิงโตที่หิวโหยหรือ  
40 เมื่อมันนอนอยูในถํ้า 
  หรือซุมรออยูในท่ีกําบัง? 
41 ใครเปนผูเลี้ยงดูนกกา   
  เมื่อลูกออนของมันรองทูลตอพระเจา  
 
 ขณะกระเสือ ก ก ร ะ ส น เ พ ร า ะ ข า ด อ า ห า
ร ? 
 
39  “ เจารูหรือไมวาแพะภูเขาตกลูกเม่ือใด? 
  เจาเคยเห็นกวางตัวเมียคลอดลูกออนหรือ? 
2 เจารูหรือไมวามันตั้งทองอยูก่ีเดือน? 
  เจารูเวลาที่มันตกลูกหรือ? 



3 คือเมื่อมันหมอบตัวลงใหกําเนิดลูกออน 
  ไมตองอุมทองอีกตอไป 
4 ลูกออนของมันเติบโตขึ้นในทุงกวาง  
  แลวก็จากไปไมกลับมาอีก 
 
5  “ ใครปลอยลาปาใหเปนอิสระ? 
  ใครแกเชือกท่ีผูกมันไว? 
6 เราไดจัดท่ีใหมันไวในปากันดาร 
  และใหยานดินโปงเปนท่ีอาศัยของมัน 
7 เพราะมันเกลียดเสียงอึกทึกของตัวเมือง  
  และไมตองการใหมีผูขี่มาตะโกนใส 
8 แนวเขาเปนทุงหญาของมัน  
  ที่นั่นมันเสาะหาหญาทุกยอด 
 
9  “ วัวกระทิงยอมรับใชเจาหรือ?  
  มันจะอยูขางๆ รางหญาของเจาในยามคํ่าคืนหรือ? 
10 เจาสามารถจับมันมาลากไถใหเจาหรือ?  
  มันจะยอมไถที่ลุมตามเจาไปหรือ? 
11  เจาจะพึ่งพากําลังมหาศาลของมันไดหรือ? 
  เจาจะมอบงานหนักใหมันทําไดหรือ? 
12 เจาจะเชื่อใจมันใหนําเมล็ดขาวของเจา 
  มายังลานนวดขาวไดหรือ? 
 
13  “ นกกระจอกเทศกระพือปกอยางราเริง    
 
 แตปกของมันไมอาจเทียบกับปกและขนของนกกระสาดํา 
14 มันวางไขท่ีพื้น 
  เพื่อกกใหอุนกลางทราย 



15 ลืมไปวาอาจจะมีคนเหยียบแตก  
  หรือสัตวปามาทําลายเสียหาย 
16 มันทํากับลูกออน ราวกับวานั่นไมใชลูก 
  และมันไมใสใจแมวาจะเหนื่อยเปลา 
17 เพราะพระเจามิไดใหสติปญญาแกมัน  
  หรือใหมันรูจักคิด 
18 แตเม่ือมันขยับวิ่ง  
  มันก็ยิ้มเยาะมาและผูขี่ 
 
19  “ เจาไดใหพละกําลังแกมา 
  และใหแผงคอปลิวไสวแกมันหรือ? 
20 เจาใหมันเผนโผนเหมือนตั๊กแตนหรือ?  
  เสียงรองของมันนาเกรงขาม 
21 มันตะกุยดิน ปติยินดีในพละกําลังของมัน 
  และตรงรี่เขาใสศัตรู 
22 มันหัวเราะเยาะความกลัว ไมเกรงสิ่งใด 
  และมันไมวิ่งหนีคมดาบ    
23 แมเม่ือลูกธนูพุงมาทางดานขาง  
  พรอมกับทวนและหอกที่สงประกายแวบวาบ 
24 มันตะกุยพื้นดินอยางดุเดือด  
  และไมยอมอยูนิ่งเม่ือเสียงแตรดังขึ้น 
25 เมื่อไดยินเสียงแตร มันรองตะโกน  ‘ ฮี่แฮ!’  
  ไดกลิ่นสงครามแตไกล  
  เสียงโหรองออกศึก เสียงตะโกนของนายทัพ 
 
26  “ เหยี่ยวทะยานขึ้นฟาและคลี่ปกบินไปทางใต 
  ดวยปญญาของเจาหรือ? 
27 นกอินทรีบินขึ้นสูงไปหาที่สรางรัง 



  ตามคําสั่งของเจาหรือ? 
28 มันอาศัยอยูบนหนาผาและพักอยูท่ีนั่นยามคํ่าคืน  
  ชะโงกผาคือท่ีกําบังเขมแข็งของมัน 
29 จากที่นั่นมันเสาะหาอาหาร 
  ตาของมันมองเห็นเหยื่อไดแตไกล 
30 ลูกของมันขยอกเลือดลงไปในคอ 
 มันไปทุกแหงท่ีมีการเขนฆา”  
                              
ขาพระองคดอยคา 
40 องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับโยบวา  
2  
“ ผูท่ีโตแยงกับพระเจาทรงฤทธิ์มีอะไรจะตักเตือนพระองคหรือ?  
  ใหคนที่ปรักปรําพระเจาตอบมาสิ!”  
 
3 โยบจึงกราบทูลองคพระผูเปนเจา+วา 
4  “ ขาพระองคไรคา แลวจะทูลตอบพระองควากระไร?  
  ขาพระองคเอามือปดปากไว 
5 ขาพระองคพูดไปครั้งหนึ่งแลว แตขาพระองคไมมีคําตอบ 
  พูดไปถึงสองครั้งแลว ขาพระองคจะไมพูดอีก”  
 
6 แลวองคพระผูเปนเจา+ตรัสกับโยบจากพายุวา 
7  “ จงคาดเอวไวอยางลูกผูชาย  
  เราจะถาม  แลวเจาจงตอบ 
 
8 เจาจะลบหลูความยุติธรรมของเราหรือ?  
  และหาวาเราผิด เพื่อเจาจะเปนฝายถูกหรือ? 
9 เจามีแขนแข็งแรงเหมือนแขนพระเจาหรือ 
 เจาเปลงกัมปนาทเหมือนพระเจาไดหรือ? 



10 ถาเชนนั้นจงประดับตัวดวยศักด์ิศรีและบารมี  
  หมตัวดวยเกียรติยศและเดชานุภาพ 
11 ระบายความเกรี้ยวกราดของเจาออกมาสิ 
  มองดูคนหยิ่งผยอง และปราบเขาใหตกตํ่าลงมาสิ 
12 จงมองดูคนยโสโอหังและลดฐานะของเขา 
  บดขยี้คนชั่วราย ณ ที่ซ่ึงเขายืนอยูสิ 
13 จงคว่ําเขาลงในฝุนธุลี  
  กลบหนาเขาไวในหลุมฝงศพ 
14 แลวเราจะยอมรับวา 
  มือขวาของเจาชวยตัวเจาได 
 
15  “ จงมองดูเบเฮโมท17เถิด   
 เราไดสรางมันขึ้นมา เหมือนที่เราสรางเจา  
  มันกินหญาเหมือนวัว 
16 ดูบ้ันเอวอันทรงพลัง 
  และกลามเนื้อทองของมันสิ 
17 หางของมันกวัดไกวเหมือนสนซีดาร  
 
 เสนเอ็นตนขาของมันสานเขาดวยกันอยางเหนียวแนน 
18 กระดูกของมันเหมือนทอทองสัมฤทธ์ิ 
  แขงขาของมันเหมือนทอนเหล็ก 
19 มันจัดอยูในอันดับแรกของบรรดาผลงานที่พระเจาทรงสราง  
  องคพระผูสรางเขาใกลมันพรอมดวยดาบ 
20 ผลผลิตแหงภูเขาเปนอาหารของมัน  
  และสัตวปาท้ังหลายเริงเลนอยูใกลๆ 
21 มันนอนลงใตกอบัว  
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  กําบังตัวโดยอาศัยตนออในบึง 
22 มันซอนตัวใตเงาบัว 
  กลางหมูตนไคริมน้ํา 
23 แมน้ําอันปนปวนมิไดรบกวนสมาธิมัน  
  แมเม่ือจอรแดนอันเออทนซัดเขาใสปากมัน 
24 ใครอาจจับมันท่ีตาแลวลากไป  
  หรือเอาหวงคลองจมูกสนตะพายมันไปได? 
 
จับเลวอีาธาน 
41  “ เจาจับเลวีอาธาน18ดวยเบ็ดไดหรือ 
  เอาบวงคลองลิ้นมันไดหรือเปลา? 
2 เจาสามารถเอาเชือกสนตะพายจมูกมัน  
  เอาตะขอแทงขากรรไกรมันไดหรือ? 
3 มันจะวอนขอความเมตตาจากเจา?  
  พูดออนหวานกับเจาหรือ? 
4 มันจะยินยอมตกลง 
  เ ปนทาสรับใชของเจาตลอดชีวิตหรือ? 
5 เจาจะสามารถเลี้ยงดูมันเหมือนนก  
  และยกมันใหเปนเพื่อนเลนของลูกสาวเล็กๆ 
ของเจาหรือ? 
6 พอคาจะมาตอราคาซื้อมัน   
  แบงขายกันหรือ? 
7 หลาวจะระคายผิวของมันหรือ  
  ฉมวกจะระคายหัวของมันหรือ? 
8 หากเจาลงมือจับมันสักครั้ง 
  เจาจะจดจําการตอสูและเข็ดขยาดไมกลาทําอีก! 
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9 เปนความหวังลมๆ แลงๆ ที่คิดจะปราบมัน  
  แคเห็นมันก็ใจฝอแลว 
10 ไมมีใครดุรายพอที่จะไปย่ัวมัน  
  ก็แลวใครเลากลายืนขึ้นตอหนาเรา? 
11 ใครเลาจะมาเอยอางฟองรองเรา ซ่ึงเราตองชดใชให?  
  ทุกสิ่งภายใตสวรรคเปนของเรา 
 
12  “ เราจะไมงดกลาวถึงแขงขา  กําลัง 
  และเรือนรางอันสงางามของมัน 
13 ใครอาจถลกผิวหนังของมัน?  
  ใครอาจคลองบังเหียนใหมัน? 
14 ใครจะกลาจับปากของมันเผยอ 
  ซึ่งมีฟนนากลัวเรียงอยู? 
15 หลังของมันมีเกล็ดเหมือนโล 
  ซอนถ่ีแนบกันเปนแถว   
16 ผนึกเรียงกันแนน 
  ไมมีลมผานเขา 
17 มันเกาะติดกันสนิท  
  ยึดแนนจนไมอาจแยกจากกันได 
18 เวลามันจาม  มีแสงแวบวาบ 
  ดวงตาของมันดั่งแสงยามรุงอรุณ 
19 เปลวเพลิงพนออกจากปากของมัน 
  มีประกายไฟแลบออกมา 
20 ควันคละคลุงจากรูจมูกของมัน 
  เหมือนไอพวยพุงจากกาน้ําเดือดซ่ึงใชกกเปนฟน 
21 ลมหายใจของมันจุดถานใหลุกโชน 
  และเปลวไฟพุงขึ้นมาจากปากของมัน 
22 คอของมันมีกําลังมหาศาล  



  ความอกสั่นขวัญแขวนนําหนามันไป 
23 เนื้อของมันเกาะติดกันแนน  
  แข็งหนาและขยับไมได 
24 หนาอกของมันแข็งดังศิลา 
  แกรงด่ังแทนของหินโม 
25 เ มื่อมันลุกขึ้น  ผูแข็งแรงที่สุดก็อกสั่นขวัญหาย  
  พอมันขยับตัว  พวกเขาก็ใจฝอ 
26 ด า บ   ห อ ก   ห ล า ว   แ ห ล น  
  อาวุธใดๆ ไมมีผลตอมัน 
27 เหล็กไมตางอะไรกับฟางสําหรับมัน    
  และทองสัมฤทธิ์คือไมผุๆ  
28 ลูกศรไมสามารถทําใหมันหนีเตลิด  
  หินสลิงก็เหมือนแกลบ 
29 ส ำ ห รับมันกระบองก็เปนเชนฟางเสนหนึ่ง 
  และมันหัวเราะเยาะหอกที่พุงเขาใส 
30 ทองของมันปกคลุมดวยเกล็ดแหลมเหมือนเศษหมอแตก   
  มันคืบกายผานโคลนไปเหมือนเลื่อนนวดขาว 
31 มันทําใหหวงลึกปนปวน 
  ทองทะเลพลุงพลานเหมือนหมอน้ํามันเดือด 
32 มันท้ิงระลอกฟองผุดประกายอยูขางหลัง  
  ใครเห็นคงนึกวาทะเลมีผมหงอกขาว 
33 ไมมีอะไรอื่นอีกแลวในโลกที่เสมอเหมือนมัน 
  เปนสัตวซ่ึงไมรูจักความกลัว 
34 ในบรรดาสัตวท้ังปวงมันภาคภูมิท่ีสุด 
  เปนราชาเหนือสรรพสิ่งท่ีโออา”  
  
โยบยอมรบัผิด 
42 โยบจึงกราบทูลตอองคพระผูเปนเจา+วา  



2  “ ขาพระองคทราบวาพระองคทรงกระทําทุกสิ่งได    
  พระดําริของพระองคไมมีอะไรขวางได 
3 พระองคตรัสถามวา 
‘ ใครหนอที่บดบังคําปรึกษาของเราไวโดยปราศจากความรู?’  
  ขาพระองคเองพูดสิ่งที่ตัวเองไมเขาใจ  
  สิ่งท่ีอัศจรรยเกินความรูของขาพระองค 
 
4 พระองคตรัสวา  ‘ ฟงเถิด  เราจะพูด  
  เราจะถามเจา  แลวเจาจงตอบเรา’  
5 หูของขาพระองคเคยไดยินถึงเรื่องของพระองคมากอน  
  แตบัดนี้ตาขาพระองคไดเห็นพระองคแลว 
6 ฉะนั้นขาพระองคจึงชิงชังตัวเอง  
  สํานึกผิดในกองธุลีและขี้เถา”  
 
โยบอธิษฐานเผื่อสหาย 
7เม่ือองคพระผูเปนเจา+ตรัสกับโยบจบแลว 
ก็ตรัสกับเอลีฟสแหงเทมานวา  
“ เราโกรธเจากับเพื่อนอีกสองคนของเจา 
ดวยวาเจาไมไดพูดถึงเราอยางถูกตอง 
เหมือนดังโยบผูรับใชของเรา 8บัดนี้จงนําวัวผูเจ็ดตัว 
และแกะผูเจ็ดตัวไปหาโยบผูรับใชของเรา 
และถวายเครื่องเผาบูชาสําหรับพวกเจาเอง  
แลวโยบผูรับใชของเราจะอธิษฐานเผื่อเจา  
เราจะรับคําอธิษฐานของโยบ 
และไมลงมือกระทํากับเจาตามความโง เขลาของเจา  
เจามิไดพูดถึงเราอยางถูกตอง เหมือนโยบผูรับใชของเรา”  
9ฉะนั้นเอลีฟสแหงเทมาน  บิลดัดแหงชูอาห 
และโศฟารแหงนาอามาห 



จึงกระทําตามท่ีองคพระผูเปนเจา+ตรัสบัญชา 
และองคพระผูเปนเจา+ทรงรับคําอธิษฐานของโยบ 
 
ซาตานปราชัย พระเจาทรงปูนบําเหน็จสองเทา 
10หลังจากท่ีโยบอธิษฐานเผื่อเพื่อนๆ แลว 
องคพระผูเปนเจา+ทรงทําใหทานเจริญรุงเรืองอีกครั้งหนึ่งและมั่งมี
กวาเดิมสองเทา 
11แลวพี่นองชายหญิงและทุกคนที่รูจักกันมาแตกอน 
พากันมารวมเลี้ยงฉลองในบานของโยบ 
ปลอบประโลมความทุกขลําเค็ญตางๆ 
ที่องคพระผูเปนเจา+ทรงอนุญาตใหเกิดแกโยบ 
แตละคนนําเงินและแหวนทองคําคนละวงมามอบใหแกทาน 
12องคพระผูเปนเจา+ทรงอวยพรแกโยบในบั้นปลายของชีวิตมาก
ยิ่งกวาตอนตน  บัดนี้ทานมีแกะ 14,000 ตัว  อูฐ 6,000 ตัว วัวผู 
1,000 คู และลา 1,000 ตัว 13ทานมีบุตรชาย 7 คน  บุตรสาว 3 
ค น      14บุตรสาวคนแรกของทานชื่อวาเยมีมาห  
คนที่สองชื่อเคสิยาห  
คนที่สามชื่อเคเรนหัปปุค15ตลอดทั่วแดนนั้นไมมีหญิงสาวคนใดงา
มเทาบรรดาบุตรสาวของโยบ 
ทานไดจัดแบงมรดกใหพรอมกันกับบุตรชาย   
 
16หลังจากนั้นโยบมีอายุยืนยาวตอไปอีก 140 ป 
มีชีวิตอยูเห็นหลานเหลนถึงสี่ชั่วอายุ 17แลวในท่ีสุดทานก็สิ้นชีวิต  
เปนคนแกหงอมทีเดียว 


