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1 โยบ ๑:๑๒

โยบ
คํานํา

บทที่ ๑-๒ ของหนังสือโยบเป็นเรื่อง
เลาวา โยบเป็นคนหน่ึงที่รํ่ารวยมาก มี
ทรัพยสมบัติมากมาย ทัง้สัตว เลีย้งและ
ขาทาสบริวาร มีลูกชายลูกสาวหลายคน
โยบเป็นคนที่สัตย ซื่อตอพระเจา และ
พระเจาก็พอใจในตัวโยบเหมือนกัน
วัน หน่ึงในที่ ประชุมของพระเจา ผู

ฟ องไดมาทาทายพระเจาวาที่โยบยัง คง
สัตย ซื่อตอพระองค ก็เพราะพระองค
อวยพรเขา แตถาเมื่อ ไหรที่พระองค
ปลอยใหเรื่องเลวรายเกิดขึ้นกับเขา เขา
จะสาปแชงพระองคอยางแนนอน
พระเจาจึงอนุญาตใหผู ฟ องไปทดลอง

โยบได เพื่อจะ ไดพิสูจนวาโยบเป็นคน
ที่สัตยซื่อเที่ยงตรงเหมือนกับที่พระองค
บอก
บทที่ ๓-๓๑ เป็นคํากลอนที่พูดโตตอบ

กันไปมาถึงสามรอบระหวางโยบกับ
เพื่อนทัง้สามคนของเขา พวกเพื่อนโยบ
คิดวาที่โยบเจอกับเรื่องเลว รายตางๆ
เป็นเพราะโยบทําบาป แตโยบยังยืนยัน
วาตัวเองไมผิด
บทที่ ๓๒-๓๗ เป็นคํากลอนที่เอลีฮูพูด

โตตอบทัง้ โยบและเพื่อนของโยบ เขา
วาโยบผิดและโกรธเพื่อนของโยบที่ไม
สามารถปิดปากโยบได
บทที่ ๓๘:๑-๔๒:๖ เป็นคํากลอนที่พระ

ยาหเวหพูดเพื่อปิดปากโยบ ดวยคําถาม
มากมาย จนโยบยอมจํานน
บทที่ ๔๒:๗-๑๗ สรุปตอนจบของโยบ

โยบคนดี

๑ ๑มีชายคน หน่ึงชื่อโยบ เขาอาศัยอยูใน
ดินแดนอูส เขาเป็นคนดีพรอม และสัตย

ซื่อ เขายําเกรงพระเจา และไมยอมทําความ
ชัว่เลย

๒ เขามีลูกชายเจ็ด คน และลูกสาวสามคน
๓ เขามีแกะและแพะเจ็ดพันตัว อูฐสามพันตัว

วัวหารอยคู ลาตัวเมียหารอยตัว และมีคนใช
มากมาย
เขาก็ เลยเป็นคนที่รํ่ารวยที่สุดในหมูคนที่

อาศัยอยูทางทิศตะวันออก
๔ลูกชายของเขาแตละ คนจะจัดงานเลีย้ง

ที่บานของพวกเขา หมุนเวียนกันไปตามเวร
ของพวกเขา และพวกเขาจะเชิญชวนพี่น อง
หญิงทัง้ สาม คนใหมากินและดื่มรวมกับพวก
เขา ๕ เมื่อพวก เขาจัดงานเลีย้งเวียนกันไป
จนครบรอบแลว โยบก็จะทําพิธีชําระพวก
เขาใหบริสุทธิ ์ โยบจะลุกขึ้นแตเชา ตรู และ
ถวายเครื่องเผาบูชาสําหรับลูกแตละ คนของ
เขา เพราะโยบคิดวา “ลูกๆของขาอาจจะทํา
บาป ดวยการสาปแชงพระเจาในใจก็เป็นได”
โยบทําอยางน้ีเสมอมา
๖อยูมาวันหน่ึง เมื่อพวกทูต สวรรคมา

ปรากฏตัวอยูตอหน าพระ ยาหเวหและผู ฟ อง
รอง *ก็อยูกับพวกทูตสวรรค †นัน้ดวย

๗พระยาหเวหถามผูฟ องรองวา “เจาไปทํา
อะไรมา”
ผู ฟ อง รองตอบพระ ยาหเวหวา “ไปเที่ยว

ตรวจตราในแผน ดินโลก และเดินสํารวจไป
มาบนแผนดินนัน้”

๘พระยาหเวหพูดกับผูฟ องรองวา “เจาได
สังเกตตัว โยบ ผูรับ ใชของเราหรือ เปลา ไม
มีใครเลยในโลก น้ีที่เหมือนกับเขา เขาเป็น
คนดีพรอม สัตยซื่อ ยําเกรงพระเจา และไม
ยอมทําชัว่”

๙ผู ฟ อง รองตอบพระ ยาหเวหวา “เขา
ยําเกรงพระองคเพราะไดสิ่งดีๆตอบแทน
ไมใชหรือ

๑๐พระองคไดกัน้รัว้ปกป องรอบตัวเขา
ครัวเรือนของเขา ตลอดจนทุก สิ่งที่เขาเป็น
เจาของ ไมใช หรือ พระองคอวยพรการงาน
ที่เขาทํา ไมใช หรือ จนทําใหทรัพยสมบัติ
ของเขาไดขยายเพิ่มขึ้นอยางมหาศาลไปทัว่
ทัง้แผน ดิน ๑๑ลองยื่นมือของพระองคออก
ไปทําลายทุก สิ่งของเขาดูสิ เขาจะสาป แชง
พระองคตอหน าอยางแนนอน”

๑๒แลวพระ ยาหเวหพูดกับผูฟ อง รองวา
“เอา สิ ทุก อยางของเขาอยูในกํา มือของเจา
แลว แตหามทํารายตัวเขา”

*๑:๖ ผูฟ องรอง คําน้ีในภาษาฮีบรู คือ “ซาตาน”
†๑:๖ ทูตสวรรค หรือแปลตรงๆไดวา “บุตรทัง้หลายของพระเจา”
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แลวผู ฟ อง รองก็ออกไปจากเบื้อง หน าของ
พระยาหเวห

โยบสูญสิน้ทุกสิ่งทุกอยาง
๑๓อยูมาวัน หน่ึง เมื่อพวก ลูกชายและ

ลูกสาวของโยบมารวมกินและดื่มเหลาองุนที่
บานพี่ชายคนโตของพวกเขา ๑๔อยูๆก็มีผูสง
ขาวคนหน่ึงมาหาโยบและบอกวา “ขณะที่ฝูง
วัวกําลังไถดิน และพวกลาตัว เมียกําลังกิน
หญาอยูขางๆฝูงวัวนัน้ ๑๕ก็มีพวกเสบา *บุก
เขามากวาดตอนเอาพวกมันไป
และพวกมันใชดาบฆาฟันคนเฝ าฝูง สัตว

ตาย หมด เหลือแตขาพเจาที่หนีรอดมาสง
ขาวกับทาน”

๑๖ชายคนน้ีพูดยังไมทันจบ ก็มีชายอีกคน
หน่ึงเขา มา พูดวา “มีฟ าผาจากพระเจาลง
มาจากฟ า เผาไหมฝูงแกะและแพะ รวมทัง้
คนเฝ าฝูง สัตว นัน้จนหมด เกลีย้ง เหลือแต
ขาพเจาที่หนีรอดมาสงขาวกับทาน”

๑๗ชายคนน้ีพูดยังไมทันจบ ก็มีชายอีกคน
หน่ึงเขามาพูดวา “มีชาวเคลเดีย †สามกลุม
บุกเขาปลนฝูงอูฐ และกวาดตอนเอาพวกมัน
ไป แลวพวกมันก็เอาดาบฆาฟันคนเฝ าฝูงอูฐ
ตาย หมด เหลือแตขาพเจาที่หนีรอดมาบอก
ขาวกับทาน”

๑๘ชายคน น้ีพูดยังไมทันจบ ก็มีชายอีก
คนหน่ึงเขามาพูดวา “ในขณะที่ลูกชายและ
ลูกสาวของทานกําลังกินและดื่มเหลา องุนใน
บานพี่ชายคนโตนัน้ ๑๙ก็เกิดพายุลูกใหญพัด
มาจากทะเลทราย พัดตีบานทัง้ สี่ ดาน แลว
บานก็พังลงมาทับลูกๆของทานตาย หมด
เหลือแตขาพเจาที่หนีรอดมาสงขาวกับทาน”

๒๐ โยบก็ลุกขึ้นฉีกเสื้อคลุมของเขา โกนหัว
‡และลมกราบลงกับพื้น ๒๑ เขาพูดวา
“ขาพเจาออกจากทองแมมาตัวเปลา
ขาพเจาก็จะกลับสูผืนดินตัวเปลา

พระ ยาหเวหใหมา และพระ ยาหเวหก็เอา
กลับไป

ขอใหชื่อของพระยาหเวหไดรับการสรรเสริญ
เถิด”

๒๒ถึงแมจะเกิดเรื่องทัง้หมดน้ีกับโยบ โยบ
ก็ไมไดทําบาป เขาไมไดกลาว หาพระเจาวา
พระองคทําผิด

ผูฟ องรองเลนงานสุขภาพของโยบ

๒ ๑อยูมาวันหน่ึง เมื่อพวกทูต สวรรคมา
ปรากฏตัวอยูตอหน าพระยาหเวห ผฟู อง

รองก็มาอยูกับพวกทูต สวรรคนัน้ดวยเพื่อมา
รายงานตัวตอพระยาหเวห ๒พระยาหเวหพูด
กับผูฟ องรองวา “เจาไปไหนมา”
ผู ฟ อง รองตอบพระ ยาหเวหวา “ไปเที่ยว

ตรวจ ตราในแผน ดินโลก และเดินสํารวจ
ไปมาบนแผนดินนัน้”

๓พระ ยาหเวหพูดกับผู ฟ อง รองวา “เจา
สังเกตตัวโยบ ผูรับ ใชของเราหรือ เปลา ไม
มีใครเลยในโลก น้ีที่เหมือนกับเขา เขาเป็น
คนดีพรอม สัตยซื่อ ยําเกรงพระเจา และไม
ยอมทําชัว่ เขาก็ยังยึด มัน่ในความดี พรอม
ของเขา ทัง้ๆที่เจาพยายามโนม น าวใหเรา
ตอ ตานเขา และใหกลืนกินเขาเสียโดยไมมี
เหตุ”

๔ผูฟ อง รองตอบพระ ยาหเวหวา “หนัง
แทนหนัง ¶แนนอน มนุษยจะสละทุกสิ่งทุก
อยางที่เขามีเพื่อแลกกับชีวิตของตน ๕ลอง
ยื่นมือของพระองคออกไปทํารายกระดูก
และเน้ือของเขาดูสิ เขาจะสาป แชงพระองค
ตอหน าอยางแนนอน”

๖แลวพระ ยาหเวหก็พูดกับผู ฟ อง รองวา
“เอา สิ ทุก อยางของเขาอยูในกํา มือของเจา
แลว แตใหไวชีวิตเขา”

๗ผู ฟ อง รองก็ออกไปจากเบื้องหน าของ
พระยาหเวห

*๑:๑๕ เสบา เป็นประชาชนที่อาศัยอยูทางอาหรับตอนเหนือ
†๑:๑๗ เคลเดีย เป็นเผาที่เรรอนไปมาระหวางแมน้ํายูเฟสติสกับแมน้ําจอรแดน
‡๑:๒๐ ฉีกเสือ้คลุมของเขา โกนหัว เป็นการแสดงความเศราโศกอยางมาก
¶๒:๔ หนังแทนหนัง ประโยค น้ีเป็นคําสุภาษติแน แตความ หมายยังไมแนชัด อาจจะ
หมายความวา “คนผูหน่ึงจะใหอะไรก็ไดเพื่อรักษาผิวหนังของตนไว” สวนขอเสนอแนะอื่น ก็
คือ วิธีการที่โยบจะปฏิบัติตอพระยาหเวห ถาหากพระยาหเวหทําอันตรายตอตัวเขา เชนถา
หากพระยาหเวหขีดขวนผิวหนังของโยบ เขาก็จะโจมตีพระองคดวยการสาปแชง ซึ่งเป็นวิธี
การแกแคนทางเดียวที่สามารถทําได ในกรณีน้ี “หนังตอหนัง” มีความ หมายใกล เคียงกับ
“ตาตอตา”
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ผู ฟ อง รองทําใหโยบเกิดแผลพุพองตัง้แต
หัวจรดเทา ๘ โยบนัง่อยูกลางกองขี้ เถาและ
ใชเศษหมอ ดินแตกเกาครูดตามตัว ๙ เมีย
ของเขาพูดกับเขาวา “แกยังจะยึด มัน่ใน
ความดี พรอมของแกอยูอีกหรือ สาป แชง
พระเจา แลวไปตายซะ”

๑๐ โยบพูดกับนางวา “เจาพูดเหมือน
กับหญิง โงไมมีผิด เราจะรับแตสิ่งดีๆจาก
พระเจาเทานัน้ สิ่งเลว รายจะไมยอมรับเลย
หรือ” ถึงแมจะเกิดเรื่องทัง้หมด น้ีกับโยบ
โยบก็ไมไดทําบาปดวยริมฝีปากของเขาเลย

เพื่อนทัง้สามคนของโยบ
๑๑ตอ มาเมื่อเพื่อนสามคนของโยบคือ เอ

ลี ฟัสชาวเท มาน บิล ดัดชาวชู อาห และ
โศฟารชาวนา อา มาห ไดยินเรื่องเลว ราย
ทัง้หมดที่เกิดขึ้นกับโยบ พวกเขานัดกันที่จะ
ไปรวมทุกขและปลอบโยนโยบ พวกเขาตาง
ออกจากบานเรือนของตนมา ๑๒ เมื่อพวกเขา
เห็นโยบแตไกล พวกเขาแทบจะจําโยบไมได
เลย พวก เขารองไหเสียง ดัง และตางฉีก
เสื้อคลุมของตน แลวตางโยนฝ ุน *ขึ้นไปใน
อากาศใหตกลงบนหัวของพวกเขา

๑๓แลวเพื่อนทัง้สามก็ไดมานัง่อยูกับโยบ
ที่พื้นดิน เป็นเวลาเจ็ดวันเจ็ดคืน โดยไมได
พูดอะไรกับโยบสักคํา เพราะพวกเขาเห็นวา
ความเจ็บปวดของโยบนัน้แสนสาหัสนัก

โยบสาปแชงวันที่เขาเกิด

๓ ๑หลัง จากนัน้ โยบอาปากและพูดสาป
แชงวันที่เขาเกิดมา ๒ โยบพูดวา

๓ “วันที่ขาเกิดมานัน้
นาจะถูกทําลายไปซะกอน
และไมนาจะมีคืนนัน้ที่พูดวา
‘มีการตัง้ทองเด็กชายคนหน่ึงขึ้นแลว’
๔ วันนัน้นาจะมืดมิดไป
พระเจาที่อยูเบื้องบนไมนาจะคิดถึงวันนัน้
หรือใหแสงสวางสองลงมาในวันนัน้เลย
๕ความ มืดและเงาแหงความ ตายนาจะอาง

สิทธิเ์หนือวันนัน้
เมฆหนาทึบนาจะปกคลุมวันนัน้ไว

ความมืด มิดของดวงอาทิตยนาจะทําใหวัน
นัน้ตกใจกลัว

๖ความหมองหมนนาจะยึดเอาคืนนัน้ที่ขากอ
เกิดขึ้นในทองไปซะ

คืนนัน้ไมนาจะเชื่อมตอกับวันอื่นๆของปีเลย
วัน นัน้ไมนาจะถูกนับรวมอยูในเดือนตางๆ

เลย
๗ความจริงแลวคืนนัน้นาจะเป็นหมันไป
ไมนาจะมีเสียงรองอยางมีความสุขในคืนนัน้

เลย
๘คนที่สาป แชงวันนาจะรายเวทมนตรใสคืน

นัน้ดวย
คนที่เกงในการปลุกเรียกตัวเลวีอาธาน †ขึ้น

มา
นาจะสาปแชงคืนนัน้ดวย
๙ดวงดาวในยามรุงสางนาจะมืดไป
คืนนัน้ที่รอแสงสวางอยางตื่นเตนไมนาจะได

พบแสงสวางเลย
คืน นัน้ไมนาจะไดพบกับแสง สวางแหงยาม

รุงสางเลย
๑๐ เพราะคืนนัน้ไมไดปิดครรภของแมขาไว
เพราะคืน นัน้ไมไดซอนความทุกข ยากไป

จากสายตาขา
๑๑ทําไมขาถึงไมตายตัง้แตเกิด
ทําไมขาถึงไมคลอดออกมาแลวสิน้ใจไปเลย
๑๒ทําไมตักของแมจึงรองรับขาไว
และทําไมถึงมีเตานมใหขาดูด
๑๓ เพราะถาขาตายไปเสียตัง้แตแรกเกิด
ตอน น้ีขาคงนอนเหยียดยาวอยูและไมถูก

รบกวน
ขาคงนอนหลับอยูและคงไดพักผอน
๑๔อยูรวมกับพวกกษตัริยและบรรดาที่

ปรึกษาแหงแผน ดินที่เคยสรางเมือง
ปรักหักพังขึ้นใหมสําหรับพวกเขาเอง

๑๕หรืออยูกับพวกเจานายในวัง
ที่เคยมีทองคําและเงินเต็มบาน
๑๖ทําไมขาถึงไมถูกฝังเหมือนกับเด็กที่ตาย

ในทอง
หรือเป็นทารกที่ไมเคยเห็นแสงสวาง
๑๗ที่หลุมศพนัน้คนชัว่จะหยุดกอปัญหา
ที่นัน่ผูที่เหน่ือยลาจะไดพักผอน
๑๘ที่นัน่เหลาเชลยจะอยูกันอยางสบาย

*๒:๑๒ ฉีกเสือ้คลุม … โยนฝ ุน เป็นการกระทําที่แสดงถึงความเศราโศกเสียใจ
†๓:๘ ตัวเลวีอาธาน เป็นสัตวทะเลที่ชาวคานาอันเลาสืบตอกันมา เมื่อสัตวน้ีถูกรบกวน มัน
ก็จะขึ้นมาทํารายมนุษย
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เพราะพวกเขาจะไมไดยินเสียงรองตะโกน
ของผูคุม

๑๙ทัง้ผูน อยและผูใหญก็อยูที่นัน่
สวนทาสก็เป็นอิสระจากเจานาย
๒๐ทําไมถึงใหแสงสวางกับคนที่ทุกขทรมาน
ทําไมถึงใหชีวิตกับคนที่จมอยูกับความ

ขมขื่น
๒๑ทําไมไมยอมใหคนที่อยากตายไดตายซะ
พวก เขาขุดหาความ ตายยิ่งกวาขุดหาทรัพย

สมบัติเสียอีก
๒๒พวก เขาดีใจแทบตายเมื่อเขาพบหลุม ศพ

ของตน
พวกเขารองเพลงกันอยางสนุกสนาน
๒๓ทําไมถึงใหชีวิตกับคนที่ไมรูวาจะอยูไป

ทําไม
คือคนที่พระเจาไดปิดกัน้รอบดาน
๒๔อาหารของขาคือการถอนหายใจ
น้ําดื่มของขาคือเสียงรองครํ่าครวญ
๒๕ เพราะสิ่งที่ขากลัวมากที่สุดนัน้ก็ไดเกิดขึ้น

กับขา
สิ่งที่ขาหวาดผวาก็ไดตกอยูบนขา
๒๖ขาไมมีความสงบสุข ไมมีความเงียบสงบ
ขาไมไดพักผอน ขามีแตความวาวุนใจ”

เอลีฟัสพูดกับโยบ

๔ ๑แลวเอลีฟัส ชาวเทมานตอบวา
๒ “ถาหากมีใครสักคนจะลองพูดกับทาน

ทานจะรําคาญไหม
เมื่อฟังทานพูด ใครจะอดพูดได
๓ทานเคยสัง่สอนผูคนมากมาย
ทานเคยเสริมกําลังใหกับมือที่ออนลา
๔คําแนะนําของทาน
ทําใหคนที่ลมลงลุกขึ้นยืนไดอยางมัน่คง
ทานทําใหเขาที่ออนลากลับแข็งแรง
๕แตมาตอนน้ีมันไดเกิดขึ้นกับทาน
ทานก็หมดความอดทนไป
พอมาถึงตาทาน ทานก็ทอแท
๖ความยําเกรงที่ทานมีตอพระเจานัน้
ไมไดชวยใหทานมีความเชื่อมัน่เลยหรือ
ความดีพรอมของทานนัน้
ไมไดใหความหวังอะไรกับทานเลยหรือ
๗ลองคิดดูสิ เคยเห็นคนบริสุทธิถ์ูกทําลายไป

ไหม
เคยเห็นคนที่ซื่อตรงพินาศไหม
๘ที่ขาเคยเห็นมาคนที่ไถพรวนความชัว่ราย
และคนที่ปลูกความทุกขยาก

ก็จะไดเก็บเกี่ยวสิ่งเหลานัน้
๙พวก เขาถูกทําลายดวยลมหายใจของ

พระเจา
พวก เขาพบจุดจบดวยลมจากชองจมูกของ

พระองค
๑๐ เสียงคํารามของสิงหและเสียงรอง ลัน่ของ

สิงโตดุราย
จะเงียบหายไป
และฟันของสิงหหนุมจะถูกหักไป
๑๑สิงหที่แข็ง แรงจะถูกกําจัดไป เพราะขาด

เหยื่อ
สวนลูกสิงหก็จะกระจัดกระจายไป
๑๒ขาไดรับขาวลับ
ขาไดยินแคเสีย้วหน่ึง
๑๓มันมาทางฝันรายในตอนกลางคืน
เมื่อผูคนหลับสนิท
๑๔ขากลัวจนตัวสัน่
มันทําใหกระดูกทัง้สิน้ของขาสัน่เทิม้
๑๕ เมื่อลมนัน้พัดผานหน าขาไป
ขนตามตัวขาก็ลุกชัน
๑๖มีสิ่งหน่ึงยืนอยูที่นัน่
ขามองไมออกวามันคืออะไร
รูปรางนัน้อยูตอหน าตอตาขา
แลวทุกอยางก็เงียบเชียบ
อยูๆขาก็ไดยินเสียงขึ้นวา
๑๗ ‘มนุษยจะเป็นผู บริสุทธิต์อ หน าพระเจาได

หรือ
มนุษยจะสะอาดหมดจดตอ หน าพระ ผู สราง

ของเขาไดหรือ
๑๘ดูสิ ขนาดผูรับใชของพระองค
พระองคยังไมไวใจเลย
ขนาดทูตสวรรคของพระองค
พระองคยังบอกวาทําผิดเลย
๑๙แลวจะนับประสาอะไรกับเรา
ที่อยูในบานดินเหนียวเหลาน้ี
ที่มีฐานรากตัง้อยูบนฝ ุน
ที่สามารถถูกบดขยีเ้หมือนแมลงที่กัดกิน

เสื้อผา
๒๐มนุษยนัน้สามารถถูกปนเป็นผุยผงภายใน

วันเดียว
พวก เขาสามารถพินาศตลอดไปโดยไมมีใคร

สังเกตเห็น
๒๑ เชือกผูกเต็นทของพวก เขาสามารถถูกดึง

ออก
แลวพวก เขาก็ฟุบตายไปอยางไมทันไดสติ

ปัญญาเลย’
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๕ ๑ รองเรียก สิ จะมีใครสักคนที่ตอบทาน
ไหม

ทานจะหันไปหาทูต สวรรคองคไหนใหมา
ชวยหรือ

๒คนโงตายเพราะความโกรธ
คนเขลาตายเพราะความอิจฉา
๓ขาเคยเห็นคนโงลงหลักปักฐาน
แตขาพูดไดเลยวาบานคนน้ีถูกสาปแชงแลว
๔สวนลูกๆของเขาอยูหาง ไกลจากความ

ปลอดภัย
พวก เขาถูกบดขยีท้ี่ประตูเมืองโดยไมมีใคร

ชวยพวกเขาเลย
๕สวนพืช ผลของพวก เขาก็ถูกคน หิวโซเอา

ไปกิน แมแตพืช ผลที่ลอม รอบดวยพง
หนามก็มีคนเอาไปกิน

สวนทรัพยสมบัติของพวก เขา พวกคน
กระหายก็เฝ ารอฮุบเอา

๖ เพราะความทุกขลําบากไมไดเกิดมาจากผง
ธุลีดิน

ความทุกขยาก นัน้ก็ไมไดงอกเงยขึ้นจากผืน
ดิน

๗แตมนุษยนัน่ แหละที่คลอดความทุกข ยาก
นัน้ออกมา

เหมือนลูกไฟที่ยอมแตกพุงขึ้นบน
๘ถาเป็นขา ขาจะแสวงหาพระเจา
และจะยื่นคํารองของขาตอพระองค
๙พระเจาทําเรื่องยิ่ง ใหญเกินกวาที่พวก เรา

จะเขาใจได
กิจการอันนา ยําเกรงที่พระองคทํา นัน้เกิน

กวาที่จะนับได
๑๐พระเจาคือผู ที่ใหฝนตกลงมาบนแผน ดิน

โลก
พระองคคือผูที่ใหน้ําไหลลงมาสูทุงนา
๑๑พระองคยกผูที่ตํ่าตอยใหสูงขึ้น
พระองคทําใหคนทุกขยากอยูอยางปลอดภัย
๑๒พระองคขัดขวางแผนการของคนเจาเลห
คนพวกนัน้จึงทําการไมสําเร็จ
๑๓พระองคจับคนฉลาดดวยกลอุบายของเขา

เอง
แผนการของคนเหลี่ยม จัดพวก น้ีจึงจบลง

อยางรวดเร็ว
๑๔คนเหลา นัน้เผชิญกับความ มืดแมในยาม

กลางวัน
พวก เขาตองเดินคลําทางไปในยามเที่ยงวัน

ราวกับเป็นเวลากลางคืน

๑๕แตพระเจาชวยคนยากไรใหพนจากคม
ดาบของคนชัว่

และจากเงื้อมมือของผูมีอํานาจ
๑๖คนยากไรจึงมีความหวัง
และความอธรรมก็ตองหุบปากไป
๑๗คนที่พระเจาตัก เตือนนัน้ได รับเกียรติ

จริงๆ
ดัง นัน้อยาดูถูกการตี สอนจากพระเจาผู มี

ฤทธิท์ัง้สิน้
๑๘ เพราะพระองคทําใหเกิดบาดแผลและ

พระองคก็พันแผลให
พระองคทําใหบาดเจ็บและมือของพระองค

เยียวยาให
๑๙ จะทุกข ยากหก ครัง้ พระองคก็จะชวย กู

ทาน
จะเจ็ดครัง้ก็ เถอะ เรื่องเลว รายก็จะไมแตะ

ตองทาน
๒๐ ในยามขาดแคลนอาหาร
พระองคจะไถทานใหรอดจากความตาย
ในยามสงคราม
พระองคจะไถทานใหพนจากคมดาบ
๒๑ เมื่อคนใสรายทาน พระองคจะปกป องทาน
เมื่อหายนะมาถึง ทานจะไมตองเกรงกลัว
๒๒ทานจะหัวเราะเยาะใส ความหายนะ และ

การขาดแคลนอาหาร
ทานจะไมเกรงกลัวสัตวปาทัง้หลาย
๒๓ เพราะทานจะทําสัญญาสงบ สุขกับหินผา

แหงผืนดิน
และสัตวปาก็จะอยูกับทานอยางสงบสุข
๒๔ทานจะรูไดวาเต็นทของทานนัน้ปลอดภัย
ทานจะไปตรวจทรัพยสมบัติทัง้หมดของ

ทาน
แลวจะไมมีอะไรหายไปสักอยาง
๒๕ทานจะรูวาทานจะมีลูกหลานมากมาย
เชื้อ สายของทานจะมากมายเหมือนหญาบน

ผืนดิน
๒๖ทานจะมาถึงหลุมศพเมื่อแกหงอม
เหมือนกับฟอนขาวมาถึงลานนวดในฤดูเก็บ

เกี่ยว
๒๗ดูสิ พวกเราไดไตรตรองเรื่องน้ีแลว
และมันก็เป็นจริงอยางนัน้
ฟังและเขาใจไว เพื่อประโยชนของทานเอง”

โยบพูดตอบเอลีฟัส

๖ ๑แลวโยบก็ตอบวา
๒ “ขาอยากจะเอาความทุกขใจของขา
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ไปชัง่เสียเหลือเกิน
และเอาความทุกขยากทัง้หลายของขาน้ี
ไปกองรวมกันบนตาชัง่
๓มันคงหนักกวาทรายในทะเล
ขาถึงพูดโพลงออกไปโดยไมทันยัง้คิด
๔ เพราะพวกลูก ธนูของพระองคผู มี ฤทธิ ์ ทัง้

สิน้ไดปักอยูในตัวขา
และวิญญาณของขาดื่มพิษของลูก ธนูเหลา

นัน้
เรื่องนา กลัวทัง้ หลายจากพระเจาจัดขบวน

ทัพเขาตอสูกับขา
๕ลาปาจะรองบนเมื่อมีหญากินหรือ
วัวผูจะรองบนเมื่อมีอาหารกินหรือ
๖คนกินอาหารที่จืดชืดจะไมใสเกลือหรือ
ไขขาวมีรสชาติหรือ
๗อาหารพวกนัน้ขาแตะไมลงหรอก
เพราะมันเหมือนของเนาบูดสําหรับขา
๘ขาหวังเหลือเกินวาจะไดในสิ่งที่ขาขอ
ขาหวังเหลือ เกินวาพระเจาจะใหในสิ่งที่ขา

หวังไว
๙ขาหวังเหลือเกินวาพระเจาจะยอมบดขยีข้า
ขาหวังเหลือเกินวาพระองคจะปลอยมือและ

ตัดขาออกไป
๑๐แตสิ่งที่จะปลอบใจขาไดคือ
ถึงขาจะดิน้รนอยูในความเจ็บปวดแสนสาหัส
อยาง น อยขาก็ไดเปิดโปงเรื่องที่พระองคผู

ศักดิส์ิทธิไ์ดตัดสินใจทรมานขา
๑๑ขายังมีเรี่ยวแรงอะไรเหลืออยูอีก
ที่จะรอคอยตอไป
ขายังมีอนาคตอะไรเหลืออยูอีก
ที่จะอดทนคอยตอไป
๑๒ขาแข็งแรงเหมือนหินหรือ
เน้ือหนังของขาทําจากทองสัมฤทธิห์รือยังไง
๑๓อันที่จริงขาหมดแรงที่จะชวยเหลือตัวเอง

แลว
และหนทางที่จะสําเร็จ นัน้ถูกยึดไปจากขา

แลว
๑๔คนที่ไมจงรักภักดีตอเพื่อน
คนผู นัน้ก็ทอดทิง้ความยําเกรงตอพระองคผู

ทรงฤทธิ์ *
๑๕ เพื่อนๆของขานัน้พึ่งไมได
เหมือนลําธารที่เดี๋ยว ก็มีน้ําลนเดี๋ยว ก็แหง

ขอด

๑๖ เหมือนลําธารที่ดําคลักเมื่อน้ําแข็งละลาย
และไหลเชี่ยวตอนหิมะละลาย
๑๗แตพอหน าแลงพวกมันก็หายไป
เมื่อรอนพวกมันก็เหือดแหงไป
๑๘ขบวนพอคาเลีย้วออกจากทางของพวก

เขา
เพื่อไปหาน้ําในดินแดนรกรางและพินาศไป
๑๙ขบวนพอคาจากตําบลเทมามองหาน้ํา
พวกนักเดินทางจากเมืองเชบาหวังจะเจอน้ํา
๒๐พวกเขาตางผิดหวังเพราะเชื่อมัน่วาจะเจอ

น้ํา
แตพอไปถึงที่นัน่ตางก็คอตก
๒๑ตอน น้ีพวก ทานเป็นเหมือนสายน้ําเหลา

นัน้สําหรับขา
เมื่อพวกทานเห็นความทุกขยากของขา พวก

ทานก็พากันหวาดกลัว
๒๒ขาเคยขอของขวัญจากทานหรือ
หรือเคยขอใหทานใชความรํ่ารวยติดสินบน

เพื่อชวยเหลือขาหรือ
๒๓ขาเคยบอกทานหรือวา
‘ชวยใหขารอดพนจากเงื้อมมือของศัตรู’
หรือ ‘ชวยไถขาใหพนจากเงื้อมมือของพวก

ที่กดขี่ขมเหงขา’
๒๔สอนขาสิ แลวขาจะเงียบ
และชวยใหขาเขาใจดวยวาขาทําผิดตรงไหน
๒๕คํา พูดที่ตรง ไปตรง มาอาจทําใหคนสะดุง

ได
แตคําติ เตียนของพวก ทาน น้ี ติ เตียนเรื่อง

อะไรก็ไมรู
๒๖ทานคิดวาคําพูดของทาน นัน้นาเชื่อ ถือ

มากนักหรือ
แตคําพูดของคนสิน้ หวังเป็นแคลมอยาง นัน้

หรือ
๒๗พวก ทานคงกลาจับสลากเพื่อใหไดเด็ก

กําพรากัน
และประมูลขายเพื่อนของตน
๒๘แตตอนน้ีชวยมองดูขาหนอย
ขาจะไมพูดโกหกตอหน าทาน
๒๙ เอาใหมๆอยาทําผิดกับขาอยางน้ี
คิดใหม และใหรูวาขาบริสุทธิ ์
๓๐ลิน้ของขาพูดอะไรผิดไปหรือ
หรือวาปากของขาไมสามารถแยกแยะไดวา

อะไรจริงอะไรไมจริง
*๖:๑๔ คนที่ไม … พระองคผูทรงฤทธิ์ หรือแปลไดอีกอยางหน่ึงวา “เพื่อนควรจะจงรักภักดี
กับเจาในยามทุกข แมเจาจะหันเหไปจากพระองคผูทรงฤทธิ”์
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๗ ๑มนุษยตางก็ตองทํางานหนักในโลก
น้ีไมใชหรือ

และชีวิตของเขาเหมือนชีวิตลูกจางราย วัน
ไมใชหรือ

๒พวก เขาตางรอคอยเวลาเย็นเหมือนกับ
ทาส

เขารอคอยคาจางเหมือนกับลูกจางรายวัน
๓ ในทํานองเดียวกัน
สวน แบงของขาคือเดือนแหงความวาง เปลา

ทัง้หลาย
สวนที่ขาได รับ นัน้คือคํ่าคืนอันทุกข ระทมทัง้

หลาย
๔ เมื่อขานอนลง ขาพูดวา
‘เมื่อไหรจะถึงเวลาลุกขึ้น’
แตคืนก็ยิ่งยืดยาวออกไปอีก
ขาพเจาพลิกตัวไปมาจนถึงเชา
๕ รางกายขาหอหุมไปดวยตัวหนอนและดิน
ผิวหนังของขาแหง แข็ง แลวก็แตกเป็น

หนองอีก
๖ วันเวลาของขาผานไปรวดเร็วยิ่ง กวา

กระสวยทอผา
และถึงจุดจบอยางสิน้หวัง
๗ขา แตพระเจา อยาลืมวาชีวิตของขาพเจา

เป็นแคลมหายใจ
ดวงตาขาพเจาจะไมมีโอกาสเห็นสิ่งดี งามอีก

ตอไป
๘ดวงตาของพระองคที่มองเห็นขาพเจาตอน

น้ี
ก็จะไมไดเห็นขาพเจาอีกตอไป
พระองคจะมองหาขาพเจา
แตขาพเจาจะไมอยูแลว
๙คนที่รวงลงสูหลุมศพจะไมไดลุกขึ้นมาอีก
เขาเป็นเหมือนกับเมฆที่กระจัดกระจาย และ

สูญหายไป
๑๐ เขาจะไมไดกลับไปยังบานเรือนของเขา

อีก
และบานเรือนของเขาก็ไมรูจักเขาแลว
๑๑ดังนัน้ขาพเจาจะไมยัง้ปากขาพเจาไว
ขาพเจาจะพูด ถึงความ ทุกขทรมานใน

วิญญาณขา
ขาพเจาจะบนเรื่องความขมขื่นในใจขา

๑๒ขาพเจาเป็นทะเลหรือเป็นมังกรทะเล
*อยางนัน้หรือ

พระองคถึงตองตัง้ยามเฝ าดูขาพเจาไว
๑๓ เมื่อขาพเจาพูดวา
‘เตียงนอนของขาพเจาจะทําใหขาพเจาสุข

สบาย
ที่นอนของขาพเจาจะชวยทําใหเรื่องที่

ขาพเจาพรํ่าบนนัน้เบาบางลง’
๑๔แตแลวพระองคก็ใชความ ฝันทําให

ขาพเจาหวาดกลัว
และใชนิมิตทําใหขาพเจาตกใจกลัว
๑๕ดัง นัน้ขาพเจาอยากจะถูกรัดคอและตาย

ไป
มากกวาที่จะมีชีวิตอยูอยางน้ี
๑๖ขาพเจาเบื่อชีวิต
ขาพเจาไมตองการอยูนาน
อยายุงกับขาพเจาเลย
เพราะวันเวลาของขาพเจา นัน้สัน้แคลม

หายใจอยูแลว
๑๗มนุษยเป็นอะไรหรือ
พระองคถึงใหความสําคัญและสนใจมันมาก

ขนาดน้ี
๑๘ทําไมพระองคตองมาตรวจ ตราพวกเขา

ทุกเชา
และทดสอบพวกเขาทุกเวลา
๑๙ทําไมพระองคไมหันหน าไปทางอื่นบาง
พระองคจะไมยอมปลอยขาพเจานานพอที่

ขาพเจาจะกลืนน้ําลายไดเลยหรือ
๒๐พระองคผูเฝ าจับผิดมนุษย
ถาขาพเจาไดทําบาป ขาพเจาทําใหพระองค

เดือดรอนตรงไหนหรือ
ทําไมพระองคถึงจับขาพเจาเป็นเป าของ

พระองค
ทําไมพระองคถึงมองวาขาพเจาเป็นภาระให

กับพระองค
๒๑ทําไมพระองคไมยก โทษใหกับความผิด

บาปของขาพเจา
และมองขามความผิดบาปของขาพเจาไป

เสีย
เพราะตอนน้ีขาพเจากําลังจะนอนลงในดิน
พระองคจะตามหาขาพเจาแตขาพเจาจะไม

อยูแลว”

*๗:๑๒ ทะเลหรือเป็นมังกรทะเล ในภาษาเดิมคือ “แยม” หรือ “แทน นิน” เป็นชื่อของ
เทพเจาสององค ในเทพนิยายของชาวคา นา อัน ซึ่งมีชื่อเสียงที่สุดเกี่ยวกับพลังอํานาจและ
สามารถทําลายชีวิตดวยการกอความวุนวาย
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บิลดัดพูดกับโยบ

๘ ๑ จากนัน้บิลดัด คนชูอาห ก็ตอบโยบวา
๒ “ทานจะพูดแบบน้ีไปอีกนานแคไหน

คําพูดของทานจะเป็นเหมือนลมพายุ
ไปอีกนานแคไหน
๓พระเจาบิดเบือนความยุติธรรมหรือ
หรือวาพระองคผูทรงฤทธิบ์ิดเบือนความถูก

ตองหรือ
๔พระองคมอบลูกๆของทานใหรับโทษ
เพราะพวกเขาทําบาปตอพระองค
๕ถาทานจะแสวงหาพระองค
และรองขอความเมตตาจากพระองคผูทรง

ฤทธิ์
๖ถาทานเป็นคนบริสุทธิแ์ละซื่อตรง
แนนอน พระองคจะลุกขึ้นมาเพื่อชวยทาน
พระองคจะคืนครอบครัวใหทานเป็นรางวัล
๗ จุดเริ่มตนของทานอาจจะเล็กน อย
แตอนาคตของทานจะใหญโตมโหฬาร
๘ทานลองถามคนรุนกอนดู
และพิจารณาถึงสิ่งที่บรรพบุรุษของพวก เรา

ไดคนพบ
๙ เพราะพวก เราเพิ่งมาอยูบนโลกน้ีและไมรู

อะไรเลย
เพราะวันเวลาของเราเป็นแคเงา
๑๐พวกบรรพบุรุษเหลา นัน้สามารถสอนทาน

ไมใชหรือ
พวก เขาสามารถบอกอะไรบางอยางกับทาน

ไมใชหรือ
พวก เขาสามารถบอกสิ่งที่เขาเขาใจใหกับ

ทานไมใชหรือ
๑๑ตนกกจะเติบโตในที่ที่ไมมีปลักตมไดหรือ
ตนออจะเจริญงอกงามในที่ที่ไมมีน้ําไดหรือ
๑๒ขนาดตอน ที่ตนไมเหลา น้ียังเขียวสดอยู

และยังไมมีใครมาตัด
มันก็ ยังอาจจะเหี่ยว เฉาเร็วกวาตนไม

ประเภทอื่นได
๑๓ทางทัง้หลายของคนที่หลงลืมพระเจาก็จะ

เป็นอยางนัน้แหละ
เพราะความ หวังของคนที่ไมนับถือพระเจา

จะถูกทําลายไป
๑๔สิ่งที่เขามัน่ใจ นัน้ขาดกระจุยเหมือนเสน

ดายบาง
สิ่งที่เขาไว วางใจ นัน้ก็เปราะบางดุจใย

แมงมุม
๑๕ถามีใครพิงใยนัน้ เขาก็จะลม

ถาเขาไปจับฉวยมัน มันก็ไมชวยใหเขาลุก
ขึ้นมาได

๑๖คน ชัว่อาจจะเป็นเหมือนพืชที่อุดมดวยน้ํา
ที่งอกอยูตอหน าดวงอาทิตย

และแตกหนอแพรกระจายไปทัว่สวน
๑๗ รากของพวกเขาอาจจะเลื้อยพันรอบๆกอง

หิน
และหยัง่ลงไปในซอกหิน
๑๘แตถาพืชนัน้ถูกทําลายไปจากที่ของมัน
ที่นัน่ก็จะปฏิเสธมันวา ‘ขาไมเคยเห็นเจามา

กอน’
๑๙ความสุขของมันก็แคนัน้แหละ
แลวเดี๋ยวก็จะมีพืชอื่นงอกขึ้นมาแทนที่
๒๐ดูสิ พระเจาไมเคยละทิง้คนดีพรอม
พระองคไมเคยพยุงคนชัว่ไว
๒๑พระองคจะทําใหปากของทานเต็มไปดวย

เสียงหัวเราะ
และจะทําใหริม ฝีปากทานรอง เพลงอยางมี

ความสุข
๒๒สวนคนที่เกลียด ชังทานก็จะอับอายขาย

หน า
และเต็นทของคนชัว่ก็จะไมมีอีกตอไป”

โยบตอบบิลดัด

๙ ๑แลวโยบก็กลาวตอบวา
๒ “ขารูแนวา

ไมมีมนุษยคนไหนที่จะชนะคดีตอพระเจาได
หรอก

๓ถาหากเขาตองการเอาพระองคขึ้นศาล
พระองคจะยอนกลับมาคานเขาเป็นพันเรื่อง
คน นัน้ก็ไมสามารถตอบพระองคไดแมแต

เรื่องเดียว
๔พระเจาฉลาดลํ้า เลิศและเป่ียมดวยพลัง

อํานาจ
มีผูใดบางที่ฟ องรองพระองคแลวชนะ
๕พระองคยายพวกภูเขาและภูเขาทัง้หลายก็

ไมรูตัว
พระองคควํ่าภูเขาลงไดเมื่อพระองคโกรธ

เกรีย้ว
๖พระองคเขยาโลกใหเคลื่อนไปจากที่ของ

มัน
ทําใหพวกเสาหลักทัง้ หลายของมันตองสัน่

ไหว
๗พระองคสามารถสัง่ดวงอาทิตยไมใหขึ้น

และมันก็เป็นอยางนัน้
พระองคสามารถขังหมูดาวไมใหออกมา
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๘พระองคไดกางแผนฟ าออก
และสามารถเดินอยูบนคลื่นในทะเล
๙พระองคไดสรางหมูดาวหมี
หมูดาวไถ ดาวลูกไก และหมูดาวทิศใต
๑๐พระองคทําการยิ่ง ใหญมากมายเกินกวาที่

เราจะเขาใจได
พระองคกระทําการอันนา ทึ่งมากมายเกิน

กวาจะนับได
๑๑ถาพระเจาผานหน าขาไป ขาพเจาก็ไมอาจ

มองเห็นพระองค
ถาพระองคเคลื่อนผานขาพเจาไป ขาพเจาก็

ไมอาจสังเกตเห็น
๑๒ถาพระองคหยิบอะไรไป ใครจะไปหาม

พระองคได
ใครจะกลาไปถามพระองควา ‘พระองคกําลัง

ทําอะไรอยูนัน่’
๑๓พระเจาไมยัง้ความโกรธของพระองค
แมแตพวกลูก สมุนของรา หับ *ยังตองมา

กราบอยูแทบเทาพระองค
๑๔แลวอยางนัน้ขาจะตอบพระองคไดยังไง
ขาจะเลือกคํา พูดอะไรไปโต แยงกับพระองค

ได
๑๕ขาพเจาเป็นฝายถูก แตขาก็ไมสามารถ

ตอบพระองคได
ขาไดแตขอความเมตตาจากคูกรณีผูน้ี
๑๖ถึงแมขาจะเชิญพระองคมาที่ศาลและ

พระองคก็มา
ขาก็ยังไมเชื่อวาพระองคจะฟังเรื่องของขา
๑๗พระองคคงจะบดขยีข้าดวยพายุ
และทําใหขามีบาดแผลเพิ่มทวีขึ้น ทัง้ๆ ที่ขา

ไมไดทําอะไรผิด
๑๘พระองคคงไมยอมใหขาหยุดพักใหหาย

เหน่ือย
แตคงจะใสความขมขื่นใหขาจนอิ่ม
๑๙ถาพูดถึงอํานาจ แนนอนพระองคยอมเป็น

ผูแข็งแกรงกวา
ถาพูดถึงความยุติธรรม ใครจะไปบังคับให

พระองคมาขึ้นศาลได
๒๐ขาเป็นฝายถูก แตปากขาคงทําใหขาดู

เหมือนเป็นฝายผิด
ขาไมมีที่ ติ แตพระองคคงทําใหขาดูเหมือน

เป็นคนขีโ้กง

๒๑ขาเป็นคนที่ไมมีที่ติ แตขาไมสนใจแลววา
จะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตขา

ขาเบื่อชีวิตของขาเต็มทีแลว
๒๒ขาไมเห็นมีอะไรแตกตางกันเลย
ขาวา ‘พระเจาทําลายทัง้คนถูกและคนผิด’
๒๓ยิ่ง กวานัน้เมื่อภัยพิบัตินําความตายมาให

อยางกระทันหัน
พระองคยังหัวเราะเยาะกับความทุกข

ทรมานที่พวกผูบริสุทธิต์องเจอ
๒๔ ในขณะที่แผน ดินถูกยกไปอยูในกํา มือ

ของคนชัว่
และพระองคไดปิดตาของผูพิพากษาไมให

เห็นความจริง
ถาไมใชพระองคทําสิ่งเหลาน้ี แลวใครทําละ
๒๕ วันเวลาของขาผานไปเร็วกวานักวิ่งสง

ขาว
มันวิ่งหนีไป โดยไมไดเห็นสิ่งดีๆอะไรเลย
๒๖มันผานไปรวดเร็วราวกับเรือที่ทําจากตน

ออ
เหมือนนกอินทรีที่โฉบลงมาเอาเหยื่อ
๒๗ถึงขาจะพูดวา ‘ขาจะลืมคําพรํ่าบนของขา
จะถอดหน าเศราทิง้ไปและป้ันสีหน าใหมี

ความสุข’
๒๘แตขาก็ยังกลัวความเจ็บ ปวดทัง้หมดของ

ขาอยูดี
เพราะขารูวาพระองคจะไมยอมถือวาขาเป็น

ฝายถูก
๒๙ถึงยังไงขาก็ยังจะถูกตัดสินวาผิด
แลวขาจะดิน้รนสู คดีไปใหเหน่ือย เปลาทําไม

กัน
๓๐ถึงขาจะลางตัวเองดวยหิมะ
และขัดถูเน้ือตัวใหสะอาดดวยสบู
๓๑พระเจาก็ยังจะหยอนตัวขาลงไปในหลุม

โคลนอยูดี
จนแมแตเสื้อผาของขายังขยะแขยงตัวขา
๓๒พระเจาไมใชมนุษยอยางขาที่ขาจะไป

โตตอบกับพระองคได
ที่จะไปขึ้นศาลดวยกันได
๓๓แลวไมมีใครจะสามารถมาเป็นคนกลาง

ระหวางเราได

*๙:๑๓ ราหับ นางเป็นสัตวประหลาดในทะเลในเทพนิยายของชาวคานาอัน ที่เชื่อวากอความ
อลหมานสับสนวุนวาย นางราหับเป็นสัญลักษณของพวกศัตรูของพระเจาหรือสิ่งชัว่ราย



โยบ ๙:๓๔ 10 โยบ ๑๐:๒๑

ที่จะมาสัง่ใหเราทัง้สองยอมรับการตัดสิน
ของเขา *

๓๔และมาเอาไม เรียวของพระองคไปจากตัว
ขา

เพื่อขาจะไดไมตองกลัวฤทธิอ์ํานาจอันนาสะ
พรึงกลัวของพระองคอีกตอไป

๓๕แลวเมื่อ นัน้ขาจะพูดและจะไมกลัว
พระองค

แลวขาจะไดเป็นตัวของตัวเองซะที †

๑๐ ๑ “ขาเบื่อชีวิตของขา
ดังนัน้ขาจะบนอยางไมยัง้

ขาจะพูด เพราะจิตวิญญาณขาขมขื่น
๒ขาจะพูดกับพระเจาวา ‘อยาเพิ่งตัดสินวา

ขาพเจาผิด
ชวยบอกหนอยวาพระองคมีขอกลาวหาอะไร

ขาพเจาบาง
๓พระองคชอบหรือที่จะกดขี่และทอดทิง้
ผลงานที่พระองคทุมเทสรางขึ้นมา
ในขณะที่พระองคอวยพรแผนการทัง้ หลาย

ของคนชัว่หรือ
๔พระองคมีตาอยางกับตามนุษยหรือ
พระองคมองแคบๆเหมือนกับที่มนุษยมอง

หรือ
๕ วันคืนของพระองคเหมือนกับวันคืนของ

คนหรือ
เดือนปีของพระองคสัน้เหมือนกับเดือนปี

ของมนุษยหรือ
๖ที่พระองคจะตองรีบมาคนหา
ความชัว่ชาและความผิดบาปของขาพเจา
๗พระองครูวาขาพเจาไมไดทําผิดอะไร
แตไมมีใครสามารถชวยขาพเจาใหรอดพน

ไปจากเงื้อมมือของพระองคไดอยูดี
๘มือของพระองคป้ันและสรางขาพเจาขึ้นมา
แตตอนน้ีพระองคกลับหันมาทําลายขาพเจา
๙ขออยาลืมวาพระองคป้ันขาพเจาขึ้นมา

เหมือนป้ันดินเหนียว
แตตอน น้ี พระองคจะทําใหขาพเจากลับไป

เป็นผงคลีดินอีกอยางนัน้หรือ
๑๐พระองคเทขาพเจาออกมาราวกับนม
และทําใหขาพเจาแข็ง ตัวราวกับเนย แข็ง

ไมใชหรือ

๑๑พระองคหอ หุมขาพเจาไวดวยหนังและ
เน้ือ

พระองคสาน ทอขาพเจาไวดวยกระดูกและ
เสนเอ็น

๑๒พระองคใหชีวิตและความรักกับขาพเจา
และการเอาใจ ใสดูแลของพระองคไดปกป อง

จิตวิญญาณของขาพเจาไว
๑๓แตพระองคมีแผนการเหลา น้ีแอบแฝงอยู

ในใจ
ขาพเจารูวาน่ีคือความตัง้ใจของพระองค
๑๔คือถาขาพเจาทําบาป พระองคจะจับตาดู

ขาพเจา
และจะไมปลอยใหขาพเจาพนผิดจากความ

ผิดบาปของขาพเจา
๑๕ถาขาพเจาผิด วิบัติก็จะเกิดกับขาพเจา
ถึงขาพเจาถูก ขาพเจาก็ไมสามารถเชิดหน า

ขึ้นมาได
เพราะขาพเจาจะเต็มอิ่มไปดวยความอับอาย

และความทุกขยาก
๑๖ถาขาพเจายกตัวเองขึ้น
พระองคก็จะไลลาขาพเจาอยางสิงโต
และแผลง ฤทธิอ์ันอัศจรรยของพระองคใส

ขาพเจาอีก
๑๗พระองคจะหาพยานมาเพิ่มเพื่อปรักปรํา

ขาพเจาใหม
และเพิ่มความโกรธเกรีย้วใสขาพเจา
พระองคสงกองทัพชุดใหมมาสูกับขาพเจา
๑๘ทําไมพระองคจึงนําขาพเจาออกมาจาก

ทองแม
ขาพเจานาจะตายไปกอนที่จะมีสายตาใครได

เห็น
๑๙ขาพเจานาจะเป็นเหมือนกับคนที่ไมเคยมี

ชีวิต
คือถูกนําจากทองแมตรงไปสูหลุมฝังศพ
๒๐ขาพเจามีเวลาเหลืออยูไมกีวันไมใชหรือ
อยามายุงกับขาพเจาไดไหม หันไปจาก

ขาพเจาหนอยเพื่อขาพเจาจะไดมีความ
สุขสักนิด

๒๑กอนที่ขาพเจาจะจากไปและไมกลับมาอีก
จะไปสูดิน แดนแหงความ มืดและเงาแหง

ความตาย

*๙:๓๓ มาสั่งใหเราทัง้สองยอมรับการตัดสินของเขา หรือแปลตรงๆไดวา “มาวางมือของ
เขาบนเราทัง้สอง”
†๙:๓๕ แลวขาจะไดเป็นตัวของตัวเองซะที หรือ แปลไดอีกอยางหน่ึงวา “เพราะขารูวาขา
ไมผิดอยางที่คนอื่นวา”
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๒๒ ไปสูดินแดนแหงความมืดทึบ
และเงาแหงความ ตาย ดิน แดนแหงความ

ยุงเหยิงไรระเบียบ
ที่ความสวางของมันเป็นเหมือนความมืด’”

โศฟารพูดกับโยบ

๑๑ ๑แลวโศฟารชาวนาอามาหตอบโยบ
วา

๒ “คํา พูดที่มากมายขนาดน้ีจะปลอยใหไมมี
คําตอบหรือ

คนน้ีที่พูดมากจะตองเป็นฝายถูกอยาง นัน้
หรือ

๓ทานคิดวาคําบนพึมพําอันไรสาระของทาน
จะทําใหคนอื่นเงียบงันไปอยางนัน้หรือ
เมื่อทานพูดเยาะเยยมากขนาดน้ี
จะไมใหมีใครมาทําใหทานเสียหน าเลยหรือ
๔ทานพูดวา ‘คําสอนของขานัน้ถูกตอง’
และพูดวา ‘ขาแตพระเจา ขาพเจานัน้สะอาด

บริสุทธิใ์นสายตาของพระองค’
๕แตขาอยากใหพระเจาพูดเหลือเกิน
คือเปิดริมฝีปากของพระองคพูดกับทาน
๖และขาอยากจะใหพระองค
เปิดเผยความลับแหงสติปัญญาใหกับทาน
เพราะสติ ปัญญา นัน้ยอมมีอีกแงมุมหน่ึงที่

ทานคิดไมถึง
แลวทานจะไดรูวาพระเจาไดลงโทษทาน

นอยกวาที่ทานสมควรจะไดรับเสียอีก
๗ทานสามารถคนพบสติ ปัญญาอันลึกลับของ

พระเจาไดหรือ
ทานสามารถคนพบขอบเขตแหงความ รูของ

พระองคผูทรงฤทธิไ์ดหรือ
๘มันสูงยิ่ง กวาฟ าสวรรค ทานจะไปทําอะไร

ได
มันลึกยิ่ง กวาแดนคน ตาย ทานจะไปรูอะไร

ได
๙สติปัญญาของพระเจานัน้
วัดไดยาวไกลกวาผืนโลกและกวางยิ่ง กวา

ทะเล
๑๐ถาพระองคผานมาและคุมขังใครไว
และเรียกตัวผู นัน้ขึ้นตัดสินความ ใครจะไป

หามพระองคได
๑๑ เพราะพระองครูวาใครทําตัวไรคา
แลวเมื่อพระองคเห็นความชัว่ ราย พระองค

จะมองขามมันไปหรือ
๑๒คนสมองกลวงจะมีสติปัญญาได
ก็ตอเมื่อลาปาเกิดลูกออกมาเป็นคน

๑๓ถาทานมอบจิตใจของทานใหกับพระเจา
และยื่นมือของทานไปยังพระองค
๑๔ถาทานเอาความชัว่ รายในมือของทานทิง้

ไป
และไมยอมใหความผิด บาปอาศัยอยูในพวก

เต็นทของทาน
๑๕ เมื่อ นัน้ ทานจะเชิดหน าขึ้นไดแนอยางไม

มีที่ติ
ทานจะมัน่คงและไมหวัน่กลัวตอสิ่งใด
๑๖ เพราะทานจะลืมความทุกขยากของทาน
เหมือนสายน้ําที่ไหลผานไปแลว
๑๗ชีวิตของทานจะสอง สวางสดใสยิ่ง กวา

ยามเที่ยงวัน
แมแตความ มืดในชีวิตของทานก็จะเป็น

เหมือนแสงสวางในยามเชา
๑๘ทานจะรูสึกปลอดภัย เพราะมีความหวัง
ทานจะไดรับการป องกันอยางแนนหนา และ

นอนพักอยางปลอดภัย
๑๙ เมื่อทานนอนลง จะไมมีใครทําใหทาน

กลัว
ผูคนมากมายจะมารองขอความชวย เหลือ

จากทาน
๒๐แตดวงตาของคนชัว่รายจะมืดมัวไป
มันหาทางหนีไมเจอ
ความหวังของมันก็คือความตายนัน่เอง”

โยบตอบเพื่อนๆ

๑๒ ๑แลวโยบก็กลาวตอบวา
๒ “ไมตองสงสัยเลย

พวกทานเป็นคนฉลาดชุดสุดทาย
เมื่อพวกทานตาย
โลกน้ีก็ไมหลงเหลือความฉลาดไวอีกแลว
๓แตขาก็มีความเขาใจเหมือนกัน ไมไดดอย

ไปกวาทานหรอก
ใครบางจะไมรูเรื่องพวกน้ีที่ทานพูด
๔แตตอน น้ีขาไดกลายเป็นตัวตลกใหเพื่อนๆ

หัวเราะเยาะ
แตกอนขาเคยอธิษฐานตอพระเจาและ

พระเจาก็ตอบขาดวย
ขาเป็นคนมีคุณธรรมและไมมีที่ติ แตเดี๋ยวน้ี

กลายเป็นตัวตลกไปแลว
๕คนที่อยูสบายๆพูดวา ‘คน น้ีเคราะหรายอยู

แลว ซํ้าเติมลงไปเลย’
พวก น้ีพูดวา ‘คนนัน้โซเซอยูแลวผลักใหมัน

ลมไปเลย’
๖แตเต็นทของโจรอยูอยางสงบสุข
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และคนที่ยัว่เยาพระเจาก็อยูอยางปลอดภัย
ทัง้ๆ ที่ชีวิตของพวก มันอยูในกํามือพระเจา

อยูแลว
๗แตพวกทานพูดวา
‘ไปปรึกษาพวกสัตวดูสิ แลวมันจะสอนทาน
ไปปรึกษาพวก นกในอากาศดูสิ แลวมันจะ

บอกทาน
๘หรือ ไปปรึกษากับแผนดินโลกดูสิ แลวมัน

จะสอนทาน
ไปปรึกษาปลาในทองทะเลดูสิ แลวมันจะเลา

ใหทานฟัง’
๙ ในบรรดาสิ่งเหลาน้ี มีสิ่งไหนบางที่ไมรูวา
ทุก อยางที่เกิดขึ้นเป็นฝีมือของพระ ยาหเวห

เอง
๑๐ชีวิตของสิ่ง มีชีวิตทัง้ ปวงและลมหายใจ

ของมนุษยทุกคน
อยูในมือของพระองค
๑๑หูทดสอบคําพูด
เหมือนที่ปากแยกแยะรสชาติอาหารไมใช

หรือ
๑๒สติปัญญายอมอยูกับผูสูงวัย
และความเขาใจก็มากับชีวิตที่ยืนยาวไมใช

หรือ
๑๓ขาวาสติ ปัญญาและฤทธิอ์ํานาจเป็นของ

พระเจา
คําปรึกษาและความเขาใจเป็นของพระองค
๑๔ถาพระองครื้ออะไรลง จะไมมีใครสรางมัน

ขึ้นมาใหมไดอีก
ถาพระองคขังใครไว จะไมมีใครปลอยคนนัน้

ออกมาได
๑๕ถาพระองคหยุดยัง้น้ําฝนไว แผนดินก็จะ

เหือดแหงไป
ถาพระองคสงน้ํา ฝนลงมา มันจะทวมทน

แผนดิน
๑๖กําลังและสติปัญญาเป็นของพระองค
ทัง้คนที่ถูกหลอกและคนที่หลอกลวงลวนอยู

ใตอํานาจของพระองค
๑๗พระองคเปลื้อง ผาพวกที่ ปรึกษาของ

แผนดิน แลวนําพวก เขาออก ไปแต ตัว
ลอนจอน

พระองคทําใหพวกผูพิพากษากลายเป็นคน
โง

๑๘พระองคปลดสายสะพายของเหลากษตัริย
ออก

แลวใหพวกกษตัริยนัน้ใสแคผาคาดเอว

๑๙พระองคเปลื้อง ผาพวกนักบวช แลวนํา
พวกเขาออกไปตัวลอนจอน

พระองคโคนอํานาจของผู ที่ปกครองมาชา
นาน

๒๐พระองคปิดปากของพวกที่ ปรึกษาที่ได รับ
ความไววางใจ

พระองคแยงความเขาใจไปจากพวก ผูนํา
อาวุโส

๒๑พระองคเทการเยย หยันลงบนพวกเจา
นาย

และปลดดาบคาดเอวของนักรบที่แข็งแกรง
๒๒พระองคเปิด เผยพวกเรื่องลึกลับที่แอบ

ซอนอยูในความมืด
และนําความมืดมาสูแสงสวาง
๒๓พระองคทําใหชนชาติตางๆยิ่งใหญ
แตตอมาก็ทําลายมันลง
พระองคขยายอาณาเขตของชนชาติตางๆ
แตตอมาก็นําพวกเขาออกไปเป็นเชลย
๒๔พระองคริบเอาความ รูของพวก ผูนํา

ประชาชนบนแผนดินโลก
แลวทําใหพวก เขาเดินพลัดหลงเขาไปในดิน

แดนอันรกรางที่ไมมีถนนหนทาง
๒๕ผูนําเหลานัน้เดินคลําทางในความมืดมิดที่

ไรแสงสวาง
พระองคทําใหพวก เขาเดินโซเซอยางกับคน

เมา

๑๓ ๑ “ดูสิ ตาของขาไดเห็นเรื่อง
ทัง้หมดน้ีแลว

หูของขาไดยินและเขาใจมันแลว
๒ทานรูอะไรขาก็รูดวย
ขาไมไดดอยไปกวาทานหรอก
๓แตขาอยากจะพูดกับพระองคผูทรงฤทธิ ์
และอยากจะตอสูคดีของขากับพระเจา
๔แตพวก ทานใชคําโกหกทัง้ หลายมาเป็นยา

ทาขาพเจา
พวกทานทัง้หมดเป็นหมอที่หวยแตก
๕พวกทานนาจะน่ิงเงียบซะ
นัน่จะเป็นทางเลือกที่ฉลาดที่สุดสําหรับทาน
๖ตอนน้ีใหฟังคําโตแยงของขา
ใหฟังคดีของขา
๗พวกทานจะพูดโกหกเพื่อพระเจาหรือ
หรือพูดหลอกลวงเพื่อพระองคหรือ
๘พวกทานจะลําเอียงเขาขางพระองคหรือ
พวกทานจะสูคดีเพื่อพระเจาหรือ
๙ เมื่อถึงคราวที่พระองคตรวจสอบพวกทาน
พวกทานคิดวาจะออกมาดีหรือ
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หรือพวกทานคิดวาจะหลอกพระองคได
เหมือนกับที่มนุษยคน หน่ึงสามารถหลอกอีก

คนหน่ึงได
๑๐พระองคจะฟ องรองพวกทานแน
ถาพวกทานแอบลําเอียง
๑๑ เมื่อความโออาตระการ ตาของพระองค

ปรากฏ ทานจะไมหวาดหวัน่หรือ
ความนาเกรงขามของพระองคไมทําใหทาน

สะทกสะทานหรือ
๑๒คําคมและพวกสุภาษติของพวกทานไรคา

อยางขีเ้ถา
คําแก ตางของพวกทานเปราะบางอยางหมอ

ดิน
๑๓ เงียบซะ แลวปลอยใหขาพูด
อะไรจะเกิดขึ้นกับขาก็ใหมันเกิดเถอะ
๑๔ขาจะยอมกัดเน้ือตัวเอง
ยอมเสี่ยงชีวิต
๑๕พระองคอาจจะฆาขา แตขาไมมีอะไรจะ

สูญเสียอีกแลว
ขาจะตองพูดแกตัวของขาตอหน าพระองค
๑๖ความ กลาของขาน้ีอาจจะเป็นความ รอด

ของขา
เพราะคน ชัว่จะไมกลามายืนอยูตอ หน า

พระองคหรอก
๑๗ ใหฟังถอยคําของขาใหดี
ใหคําพูดของขาอยูในหูของทาน
๑๘ขาไดเตรียมคดีของขาพรอมแลว
ขารูวาขาเป็นฝายถูก
๑๙มีใครเลาสามารถพิสูจนวาขาผิด
ถามี ขาจะหุบปากและตายไป
๒๐ขา แตพระเจา ขอชวยทําสอง สิ่ง น้ีใหกับ

ขาพเจาดวยเถิด
เพื่อขาพเจาจะไดไมตองซอน ตัวไปจากหน า

ของพระองค
๒๑คือชวยเอามือของพระองคออกจาก

ขาพเจาหนอย
และขออยาใหความนา กลัวของพระองคทํา

ใหขาพเจาหวาดหวัน่
๒๒แลวเบิกตัวขาพเจามาเถิด แลวขาพเจาจะ

ตอบขอกลาวหา
หรือไมอยาง งัน้ก็ใหขาพเจาพูดกอน แลว

พระองคคอยแยง
๒๓ ไหน มีกี่เรื่องที่ขาพเจาทําผิดทําบาป

ชวยใหขาพเจารูหนอยวาความละเมิดและ
ความผิดบาปของขาพเจาคืออะไร

๒๔ทําไมพระองคถึงซอนหน าไปจากขาพเจา
และถือวาขาพเจาเป็นศัตรู *ของพระองค
๒๕อะไรกัน พระองคจะขูขาพเจา
ผูเป็นแคใบไมใบเดียวที่ปลิวตามลมน่ีนะ
พระองคจะไลกวดเศษฟางแหงอันเดียวน่ีนะ
๒๖พระองคไดเขียนคําตัดสินตางๆที่ขมขื่น

ใหกับชีวิตขาพเจา
และพระองคทําใหขาพเจาตองทนทุกข

ทรมานเพราะความบาปที่ขาพเจาไดทํา
ในวัยหนุม

๒๗พระองคเอาโซตรวนใสเทาขา
แลวพระองคเฝ ามองทุกฝีกาวของขา
และสะกดรอยทุกยางกาวของขา
๒๘ถึงแมวาขาจะเป็นแคมนุษยที่ทรุด โทรม

ไปเหมือนของเนา
เหมือนเสื้อผาที่ถูกแมลงกัดกิน”

๑๔ ๑มนุษยที่เกิดมาจากหญิง
ชีวิตก็สัน้และเต็มไปดวยความยุง

ยาก
๒ เขาผลิบานราวกับดอกไม แลวก็เหี่ยวแหง

ไป
เขาหายไปอยางกับเงา ชีวิตเขาไมยัง่ยืน
๓ทําไมพระองคจะตองมาเพง ดูผูที่มีลักษณะ

อยางน้ี
และนําขามาสูคดีกับพระองคดวย
๔ ใครเลาจะทําสิ่งที่สกปรกใหกลับสะอาดได

อีก
ไมมีหรอก
๕ เพราะวันเวลาของคนไดถูกกําหนดไวแลว
และพระองคก็ลวง รูจํานวนเดือนที่พวก เขา

จะมีชีวิตอยู
พระองคไดกําหนดขอบเขตของเวลา
ที่พวกเขาไมสามารถขามไปได
๖ เลิกมองเขาไดแลว อยาไปยุงกับเขาเลย
เผื่อบางทีเขาอาจจะมีความ สุขบางสักเล็ก

น อยเหมือนลูกจางรายวัน
๗ขนาดตนไมก็ยังมีความหวังเลย
ถึงจะถูกโคนลง มันก็ยังงอกขึ้นมาใหมได
และหนอของมันก็จะมีชีวิตตอไป
๘ถึงรากของมันจะแกอยูในดิน
และตอก็เริ่มตายอยูบนพื้น
๙แตพอมันไดกลิ่นของน้ํา

*๑๓:๒๔ ศัตรู ในที่น้ีกําลังเลนคํา มันสะกดเหมือนคําวา “โยบ”
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มันก็จะแตกหนอและแตกกิ่ง กานออกมา
เหมือนตนไมออน

๑๐แตสําหรับมนุษย เมื่อตายแลว เรี่ยวแรงก็
หมดไป

มนุษยสิน้ลม และก็ไมอยูแลว
๑๑ เหมือนกับน้ําที่ระเหยไปจากทะเลสาบ
เหมือนกับแมน้ําที่ขาดแหลงน้ําของมันไป
๑๒มนุษยนอนลงและไมลุกขึ้นอีก
เขาจะไมตื่น ตราบเทาฟ าสวรรคยังมีอยู
ปลุกก็ไมตื่น
๑๓ขาอยากใหพระองคซอนขาไวในแดนคน

ตายเหลือเกิน
จะไดแอบขาไวจนกวาพระองคจะหายโกรธ
แลวกําหนดเวลาที่จะนึกถึงขาและนําขาออก

มา
๑๔ถามนุษยตาย เขาจะฟ้ืนขึ้นมาไดอีกหรือ
ถาเป็นอยาง นัน้ ขาจะคอยและสู ทนตอการ

ฝึก หนักเยี่ยงทหารของ ขาไม วาจะนาน
แคไหนก็ตาม

จนกวาจะถึงเวลาที่ขาจะได รับการปลด
ปลอย

๑๕ถามีการฟ้ืนขึ้น เมื่อพระองครองเรียกขา
ขาก็จะไดตอบ

พระองคจะตัง้ตาคอยผูที่พระองคไดสรางขึ้น
มา

๑๖พระองคจะไดเฝ าดูแลยางกาวของขา
ไมใชมาจองจับผิดขา
๑๗ความละเมิดของขาจะถูกปิดไวในถุง
พระองคจะกลบความผิดของขา
๑๘แตวาน่ี ภูเขาก็ถูกพังทลายและผุกรอนไป
หินผาถูกเคลื่อนไปจากที่ของมัน
๑๙พวกโขดหินถูกน้ําเซาะจนกรอน
ผิวดินของแผนดินถูกน้ําซัดไป
และความหวังของคนถูกพระองคทําลายไป
๒๐พระองคปราบเขาอยางราบคาบตลอดไป
และเขาก็สูญสิน้ไป
พระองคใชความ ตายเปลี่ยนโฉมหน าของ

เขา
และผลักเขาออกไป
๒๑ลูกๆของเขาอาจจะได รับเกียรติ แตเขาก็

ไมรูเรื่อง
หรือลูกๆของเขาอาจจะตกตํ่าลง เขาก็ไมอาจ

รับรูได
๒๒ เขารูสึกไดเพียงความเจ็บ ปวดในรางของ

เขาเทานัน้
และเขาครํ่าครวญเรื่องของตัวเองเทานัน้”

เอลีฟัสตอบโยบ

๑๕ ๑แลวเอ ลี ฟัสแหงเท มานก็กลาว
ตอบวา

๒ “คนมีปัญญา เขาจะพนคําพูดใสคนใหหงาย
หลังตึงไปอยางนัน้หรือ

คนมีปัญญา เขาจะอัดอัน้ลมตะวันออกไวใน
ทองอยางนัน้หรือ

๓ เขาจะสูคดีดวยคําพูดที่ไรประโยชน
และไมเป็นผลดีกับใครเลยอยางนัน้หรือ
๔ทานกําลังทิง้ความยําเกรงพระเจา
และกําลังลดความสําคัญของการมีสมาธิ

จดจออยูตอหน าพระเจา
๕ เพราะความ ผิดของทานชักนําใหปากของ

ทานพูดอยางน้ี
และทานเลือกใชลิน้ที่เคลือบแฝงไปดวยเลห
๖ปากของทานนัน่ แหละที่กลาว โทษตัวทาน

ไมใชขา
ริมฝีปากของทานตางหากที่ปรักปรําทาน
๗ทานเป็นมนุษยคนแรกที่เกิดมาหรือยังไง
ทานเกิดกอนพวกภูเขา หรือยังไง
๘ทานไดรวมฟังอยูกับสภาที่ปรึกษาของ

พระเจา หรือยังไง
มีแตทานเทานัน้หรือที่มีสติปัญญา
๙มีอะไรบางที่ทานรู แตพวกเราไมรู
มีอะไรบางที่ทานเขาใจ แตพวกเราไมเขาใจ
๑๐ ในพวก เรา มีคนหน่ึงที่ผมหงอกและสูง

อายุ
แกยิ่งกวาพอทานเสียอีก
๑๑ทานเห็นวาคําพูดของพระเจาที่ใหกําลัง ใจ

ทานนัน้ เป็นเรื่องขีผ้งสําหรับทานหรือ
คือคําพูดที่เรากําลังพูดกับทานอยางสุภาพน้ี
๑๒ทําไมทานถึงปลอยใหความ คิดนําทาน

ออกนอกลูนอกทาง
ทําไมตาของทานถึงมองไมเห็นความจริง
๑๓ จนทําใหทานเกรีย้วกราดตอพระเจา
และปลอยคําพูดอยางน้ีออกมาจากปากทาน
๑๔มนุษยเป็นใครกัน เขาจะสะอาดบริสุทธิไ์ด

หรือ
มนุษยที่เกิดจากผูหญิงน่ีนะ จะดีรอบคอบได

หรือ
๑๕ดูเถิด ขนาดทูต สวรรคที่ศักดิส์ิทธิข์อง

พระเจา พระองคยังไมไววางใจเลย
ขนาดดวงสวางบนทองฟ า พระเจาก็ยังเห็น

วายังไมสะอาดบริสุทธิเ์ลย
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๑๖แลวจะนับ ประสาอะไรกับมนุษยที่นา
ขยะแขยงและเสื่อมทราม

ที่ดื่มความชัว่รายเขาไปเหมือนน้ํา
๑๗ ฟังขาใหดี ขาจะอธิบายใหทานฟังวาอะไร

เป็นอะไร
ขาจะเลาใหฟังถึงสิ่งทัง้หลายที่ขาเห็นมา
๑๘ เป็นเรื่องที่ผูมีปัญญาไดเลาใหฟัง
ที่บรรพบุรุษของเขาไมไดปิดบังไว
๑๙พระเจาไดมอบแผน ดินใหกับบรรพบุรุษ

พวกนัน้เทานัน้
ไมมีคนตางชาติผานเขาไปทามกลางพวก

เขาเลย *
๒๐คน ชัว่เป็นทุกขกังวลยิ่งนักตลอดวันเวลา

ของเขา
สวนคนที่กดขี่ขมเหงนัน้ก็ทุกขกังวลตลอดปี

ตลอดชาติ
๒๑ ในหูเขามีแตเสียงอันนาสะ พรึง กลัวกอง

อยู
และเมื่อเขารุงเรืองก็กังวลวาจะมีโจรมาปลน

เขา
๒๒ เขาไมเชื่อวาเขาจะหนีรอดจากความมืด

มิดนัน้
และเขาเชื่อวามีดาบกําลังคอยฆาเขาอยู
๒๓ เขาเชื่อวาเขาจะถูกโยน ทิง้ออกไปเป็น

อาหารใหฝูงนกแรง
เขารูวาเขาจะเจอกับความหายนะแน
๒๔ความทุกข ใจและกลัดกลุม ใจทําใหเขา

หวาดหวัน่
มันถาโถมเขาหาเขาราวกับกษตัริยที่เตรียม

พรอมประจัญบาน
๒๕ เพราะเขาชูกําป้ันใสพระเจา
และโจมตีพระองคผูทรงฤทธิอ์ยางนักรบ
๒๖ เพราะเขากมหน ากมตาวิ่งเขาใสพระองค
ดวยโลที่แข็งแกรงหนาทึบ
๒๗ถึงแมวาเขาจะมีกินจนอวนฉุ
และประสบความสําเร็จในชีวิต
๒๘แตเขาจะไดอาศัยอยูในเมืองราง
ในบานที่ใกลจะพังเป็นกองซากปรัก หัก พัง

อยูแลว
๒๙ดังนัน้ คนนัน้จะไมรํ่ารวยอีกตอไป ทรัพย

สมบัติของเขาจะไมยัง่ยืน
ทรัพยสินของเขาจะไมงอกเงยไปทัว่แผนดิน
๓๐ เขาจะหนีความมืดมิดไปไมพน

เปลวไฟจะทําใหตนออนของเขาเหี่ยวแหง
ลมหายใจจากปากของพระเจาจะพัดพาตัว

เขาไป
๓๑อยาใหเขาหลงเชื่อในสิ่งที่ไรคาซึ่งจะทําให

เขาหลอกตัวเอง
เพราะเขาจะไดสิ่งไรคาเป็นผลตอบแทน
๓๒ เขาจะได รับกรรมอยางเต็ม ที่และตาย

กอนเวลาอันควร
แลวกิ่งกานของเขาจะไมเขียวอีกแลว
๓๓ เขาจะเป็นเหมือนเถาองุนที่ผลรวงกอน

สุก
เป็นเหมือนตนมะกอกที่ชอดอกรวงหลนไป
๓๔ เพราะกลุมคนที่ไมนับถือพระเจาจะเป็น

หมัน
และไฟก็จะเผาผลาญเต็นทของคนรับสินบน
๓๕พวกเขาตัง้ทองปัญหา และคลอดความชัว่

รายออกมา
ครรภของเขาใหกําเนิดความหลอกลวง”

โยบตอบเอลีฟัส

๑๖ ๑แลวโยบก็กลาวตอบวา
๒ “ขาเคยไดฟังเรื่องอยาง น้ีมามาก

แลว
พวก ทานชางเป็นผู ปลอบประโลมที่สราง

ความทุกขใจเสียจริงๆ
๓ลมปากของทานไมมีที่สิน้สุดหรือยังไง
มีอะไรกวน ใจทานหรือถึงตองพูดไมหยุด

อยางน้ี
๔ขาก็พูดอยางที่พวกทานพูดได
ถาพวกทานมาอยูจุดน้ีแทนขา
ขาก็สามารถเรียงรอยถอยคํามาตอวาพวก

ทาน
และสายหัวใสพวกทานได
๕แตขากลับจะใหกําลัง ใจพวก ทานดวยปาก

ขามากกวา
และปลอบประโลมพวก ทานดวยริม ฝีปาก

ของขา เพื่อชวยใหทานคลายจากความ
เจ็บปวด

๖แตตอนน้ีถึงขาจะพูด ความเจ็บปวดก็ไมได
คลายไป

ถึงขาจะเงียบ ความเจ็บปวดก็ไมไดทิง้ขาไป
อยูดี

๗พระเจาทําใหขาพเจาหมดเรี่ยวแรง

*๑๕:๑๙ ไมมีคน … ทามกลางพวกเขาเลย ประโยคน้ีคงหมายถึง ไมมีคนตางชาติมาทําให
ความคิดหรือสติปัญญาของบรรพบุรุษพวกน้ีเลอะเทอะไป
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พระองคทําลายทัง้ครอบครัวของขาพเจา
๘พระองคทําใหขาพเจาซูบผอม
ซึ่งคนเอามาเป็นหลักฐานเอาผิดกับขาพเจา
ความผอมแหงของขาพเจาลุกขึ้นมาตอวา

ขาพเจา
เป็นพยานปรักปรําขาพเจาซึ่งๆหน า
๙พระองคฉีกขาพเจาดวยความเกรีย้วโกรธ

และอาฆาตแคนขาพเจา
พระองคขบฟันใสขาพเจา
พระองคเป็นศัตรูของขาพเจาที่จองขาพเจา

เขม็ง
๑๐ชาวบานอาปากกวางหัวเราะเยาะขาพเจา
และตบหน าเยาะ เยยขาพเจา เขารวมหัวกัน

ตอตานขาพเจา
๑๑พระเจามอบขาพเจาไปอยูใตอํานาจของ

คนชัว่
พระองคโยนขาพเจาใหไปตกอยูในกํา มือ

ของคนเลว
๑๒ เมื่อขาพเจากําลังสุข สบาย พระองคหัก

ขาพเจาเป็นชิน้ๆ
พระองคควา คอของขาพเจาและทุบขาพเจา

จนละเอียด
พระองคจับตัวขาพเจายืนขึ้นเป็นเป า
๑๓ นักยิงธนูของพระองครายลอมตัวขาพเจา

อยู
พระองคแทงไตของขาพเจาจมมิดอยางโหด

เหีย้ม
และเทน้ําดีของขาพเจาลงสูพื้น
๑๔ขาพเจาเป็นเหมือนกําแพงที่พระองค

ทะลวงเป็นชองซํ้า แลวซํ้า เลาจากทุก
ดาน

และพระองควิ่งโถมเขา ใสขาพเจาราวกับ
นักรบ

๑๕ขาพเจาเย็บผากระสอบติดกับหนัง *
ขาพเจา

และกําลังขาพเจาก็จมดินไปแลว
๑๖ ใบหน าของขาพเจาแดงกํ่าเพราะรํ่าไห
ขอบตาของขาพเจาดําคลํ้าไปหมดแลว
๑๗ถึงแมวามือขาพเจาไมเคยกอความรุนแรง
และคําอธิษฐานของขาพเจาบริสุทธิ ์

๑๘แผน ดินโลก เอย อยาปกปิดเลือดของ
ขาพเจาไวเลย

ขออยาใหเสียงรองของขาพเจาหยุดลง เลย
แตใหมันไปจนทัว่

๑๙ เดี๋ยว น้ีเอง พยานของขาพเจาก็อยูใน
สวรรค

ผูที่พูดแทนขาพเจาก็อยูเบื้องบนนัน้
๒๐ เพื่อนๆของขาพเจาเยยหยันขาพเจา †
ตาของขาพเจาเทน้ําตาออกใหกับพระเจา
๒๑แตพยานของขาพเจาจะสูคดีใหกับ

พระเจา
อยางที่เพื่อนควรจะทําใหกับเพื่อนของตน
๒๒ เพราะวาอีกไมกี่ปี
ขาพเจาก็จะไปตามทางที่ไปแลวไปลับ

๑๗ ๑ วิญญาณของขาพเจาใกลแตก
ดับแลว วันเวลาของขาพเจาใกลจะ

มอดแลว
หลุมศพรอคอยขาพเจาอยู
๒ ใชแลว มีแตคนเยาะเยยอยูรอบตัวขาพเจา
และขาพเจาก็ตองมองพวก น้ีสบ ประมาท

ขาพเจา
๓ขาแตพระเจา
โปรดยอมรับคํายืนยันของขาพเจาที่วา

ขาพเจาบริสุทธิด์วยเถิด
เพราะไมมีผูอื่นมายืนยันใหกับขาพเจา
๔ เพราะพระองคไดปิด กัน้ความ คิดของพวก

เขาไมใหเขาใจ
พระองคจะไมได รับการยกยองจากการ ทํา

อยางนัน้
๕คนพูดกันวา
‘ผูที่ปรักปรําเพื่อนเพราะเห็นแกได
ลูกๆของเขาก็จะหิวหน ามืด’
๖พระองคทําใหขาพเจาตกเป็นขีป้ากของ

ชาวบาน
และเขาตางถมน้ําลายรดหน าขาพเจา
๗ดวงตาของขาพเจาพรา มัว เน่ืองจากความ

เศราโศก
และแขนขาของขาพเจาผอมเหลือแตเงา
๘คนดีจะตกตะลึงกับเรื่องน้ี
คนบริสุทธิก์็จะปลุกเราตนเองใหตอ ตานคน

ที่ไมมีพระเจา

*๑๖:๑๕ เย็บผากระสอบติดกับหนัง หมายถึงวาโยบใสผากระสอบไวทุกขตลอดมาตัง้แต
ตน และคิดวาจะใสอีกตลอดไป
†๑๖:๒๐ เพื่อนๆของขาพเจาเยยหยันขาพเจา หรือแปลไดอีกอยางหน่ึงวา “คนที่พูดแก
ตางใหกับขาพเจา (บนสวรรค) เป็นเพื่อนของขาพเจา”
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๙คนที่ทําในสิ่งที่ถูก ตองก็จะยึด มัน่ในทาง
ของเขา

และคนมือสะอาดก็จะยิ่งแข็งแกรงมากขึ้น
๑๐มาสิ พวกทานทุกคน โจมตีขาพเจาอีกสิ
ขาพเจาไมเห็นใครในหมูพวก ทานฉลาดสัก

คน
๑๑ วันเวลาของขาพเจาผานพนไปแลว
แผนการของขาพเจาแตกหักแลว
คือสิ่งตางๆที่ขาพเจาหวังไวนัน้
๑๒ความหวังเหลา นัน้ทําใหกลาง คืนเป็น

กลางวัน
และนําแสงสวางมาสูความมืด
๑๓ถาขาพเจาคาดหวังวาแดนคน ตายจะเป็น

บานของขาพเจา
ถาขาพเจากางเตียงนอนในความมืดมิดนัน้
๑๔ถาขาพเจาพูดกับหลุมลึกวา ‘เจาเป็นพอ

ของขา’
และพูดกับหนอนวา ‘แมจา หรือ พี่สาวจา’
๑๕ถาขาพเจาทําอยางนัน้
ความหวังของขาพเจาอยูที่ไหนกัน และใคร

จะเห็นอนาคตที่สดใสสําหรับขาพเจา
๑๖ความ หวังของขาพเจาจะลงไปสูแดนคน

ตาย ไมใชหรือ
ทัง้ขาพเจาและความหวังของขาพเจา จะลง

ไปสูผงคลีดินดวยกัน ไมใชหรือ”
บิลดัดพูดกับโยบ

๑๘ ๑แลวบิลดัดแหงชูอาหก็กลาวตอบ
๒ “อีกนานไหมทานถึงจะหยุดพูด

หยุดใครครวญสักหนอยดีไหม
แลวเราจะไดพูดกันรูเรื่อง
๓ทําไมทานถึงมองพวกเราเหมือนวัวควาย
ทําไมทานถึงไดมองพวกเราโงเงาเตาตุน
๔ทานนัน่ แหละที่ฉีกตัว เองเป็นชิน้ๆดวย

อารมณโมโหรายของตน
จะใหโลกน้ีถูกทิง้รางหรือหินผาถูกเคลื่อนไป
เพื่อใหมันเขากับความคิดของทานหรือ
๕ ไมวาทานจะคิดยังไงความสวางของคนชัว่

จะถูกดับไป
และเปลวไฟของเขาจะไมสองสวางอีก
๖แสงสวางในเต็นทของเขาจะมืดลง
โคมไฟที่อยูเหนือเขาจะถูกดับลง
๗กาวยางที่แข็งแกรงของเขาจะสัน้ลง

สวนแผนการของเขาจะกลับโคนเขา เองให
ลมลง

๘ ใช แลว เทาของเขากาวสูตาขายที่เขาได
เตรียมไว

และกาวสูหลุมพรางที่ปิดซอนไว
๙สนเทาของเขาติดกับดัก
และบวงแรวนัน้รัดเขาไวแนน
๑๐มีเชือกซอนไวบนพื้นเพื่อมัดตัวเขา
มีกับดักซอนอยูบนทางเดินเพื่อดักเขา
๑๑ เรื่องนา กลัวจากทุก ดานทําใหเขา

หวาดหวัน่
และพวกมันไลตามสนเทาของเขาไป
๑๒ความหิวโหยกัดกรอนกําลังของเขา
ความหายนะรอคอยโอกาสที่เขาจะสะดุดลม
๑๓ โรคกัดกินผิวหนังของเขา
โรคระบาด *กัดกินแขนขาของเขา
๑๔ เขาถูกกระชากออกมาจากเต็นทอัน

ปลอดภัย
และถูกนําตัวไปเขาเฝ ากษตัริยแหงความนา

สยองขวัญทัง้หลาย
๑๕ ไฟก็มาอาศัยอยูในเต็นทของเขา
ไฟกํามะถันถูกหวานไปทัว่ที่พักของเขา
๑๖ รากเบื้องลางของเขาก็เหี่ยวแหงไป
กิ่งดานบนของเขาก็เหี่ยวเฉาลง
๑๗ความทรง จําถึงเขาก็สูญหายไปจากแผน

ดินโลก
และชื่อของเขาก็ไมเป็นที่กลาวถึงตามถนน

หนทางอีกตอไป
๑๘ เขาถูกโยนออกมาจากความสวางเขา สู

ความมืด
และถูกขับไลออกไปจากแผนดินโลก
๑๙ เขาไมมีลูก ไมมีผูสืบสกุลในหมูประชาชน

ของเขา
ในที่ตางๆที่เขาเคยพัก ไมมีลูกหลานของเขา

รอดชีวิตเหลืออยู
๒๐คนทางตะวัน ตกเมื่อไดยินเรื่องที่เกิด ขึ้น

กับเขาตางพากันตกตะลึง
สวนคนทางตะวันออกฟังแลวสยองขวัญ
๒๑ที่ อยูอาศัยทัง้ หลายของคนชัว่ก็เป็นอยาง

น้ีแน
สวนที่ อยูของคนที่ลืมพระเจาก็เป็นอยาง น้ี

แหละ”

*๑๘:๑๓ โรคระบาด หรือ แปลตรงๆไดวา “ลูกหัวปีของความตาย”
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โยบพูดอีก

๑๙ ๑แลวโยบก็ตอบวา
๒ “พวกทานจะทรมานขาไปอีกนาน

แคไหน
พวกทานพยายามจะบดขยีข้าเป็นชิน้ๆดวย

คําพูดอยางน้ีไปอีกนานไหม
๓พวก ทานพยายามฉีก หน าขามาตัง้สิบ ครัง้

แลว
ยังไมรูสึกอายที่ทําผิดตอขาอยางน้ีหรือ
๔สมมุติวาขาไดทําผิดจริง
ขาเองจะตองเป็นผูรับผิด
๕ถาพวกทานพองตัววาดีกวาขา
และถือเอาความตกตํ่าของขาเป็นเครื่อง

พิสูจนวาขาผิด
๖ก็รูไวเถิดวาเป็นพระเจาที่ทําใหขาดูเหมือน

เป็นคนผิด
แลวปิดลอมโจมตีขาอยางน้ี
๗ถึงขาจะรองวา ‘ชวยดวย ขาถูกโบยตี’
ก็ไมมีใครฟังขาอยูดี
ถึงขาจะรองใหชวย
ก็ยังไมมีความยุติธรรมเกิดขึ้น
๘พระองคกัน้ทางขาไมใหผาน
และทําใหเสนทางทัง้หลายของขามืดไป
๙พระองคปลดศักดิศ์รีของขาไปหมด
และถอดมงกุฎไปจากหัวขา
๑๐พระองครื้อขาลงจากทุกดาน จนขาสูญสิน้

ไป
ความ หวังของขาถูกพระองคถอน รากถอน

โคนเหมือนตนไม
๑๑พระองคจุดความโกรธเกรีย้วตอขา
และนับวาขาเป็นศัตรูของพระองค
๑๒กองทัพทัง้หลายของพระองคเรียงหน าบุก

เขามาพรอมกัน
พวกเขาสรางเนินดินไวบุกกําแพงขา
และตัง้คายลอมรอบเต็นทของขา
๑๓พระองคทําใหพี่ น องของขาเหินหางจาก

ขา
สวนเพื่อนๆของขาทําตัวเป็นคนแปลก หน า

กับขา
๑๔ญาติพี่ น องและพวกเพื่อน สนิทของขาได

ทอดทิง้ขาไป
แขกทัง้ หลายที่เคยมาบานขาหลงลืมขาหมด

แลว
๑๕สาวใชของขามองขาเป็นคนแปลกหน า

ขากลายเป็นคนตางดาวในสายตาพวกเขา
๑๖ขาเรียกทาสชายของขา แตเขาไมตอบ
แมขาจะออนวอนใหเขามาชวยก็ตาม
๑๗กลิ่นปากของขาเป็นที่นารังเกียจแกเมีย

ขา
และพี่น องทองเดียวกับขาก็สะอิดสะเอียนขา
๑๘แมแตเด็กเล็กๆก็ดูหมิ่นขา
เมื่อขายืนขึ้นพูด พวกเขาก็พูดตอวาขา
๑๙พวก เพื่อนสนิททุก คนของขาตางก็

สะอิดสะเอียนขา
สวนคนเหลานัน้ที่ขารักก็หักหลังขา
๒๐กระดูกของขาออนปวกเปียก ซะจนตอง

เกาะหนังและเน้ือไว
ขารอดตายอยางหวุดหวิดเหลือแตหนัง หุม

ฟัน
๒๑ เพื่อนๆของขา สงสารขาดวย สงสารขา

ดวยเถิด
เพราะมือของพระเจาไดตบตีขา
๒๒ทําไมพวก ทานตองไล ลาขาเหมือนกับที่

พระเจาทําอยูน้ี
กินเน้ือขายังไมอิ่มหรือ
๒๓ขาอยากใหมีคนบันทึกคํา พูดของขาเหลือ

เกิน
ขาอยากใหจารึกไวบนแผนหิน
๒๔ขาอยากใหสลักคํา พูดทัง้หมดของขาไว

บนแผนหินตลอดไป
ดวยสิ่วเหล็กและเคลือบตะกัว่
๒๕ เพราะขารูวาผู ที่จะแกตาง ใหกับขา นัน้มี

ชีวิตอยู
เขาจะยืนขึ้นในที่สุดเพื่อพูดแทนขาบนผืน

ดินน้ี
๒๖แมวาหนังของขาจะถูกถลกออกไปแลว

ก็ตาม
แตขาก็ยังอยากจะเห็นพระเจาในขณะที่ขา

ยังอยูในเน้ือหนังน้ี
๒๗ขาอยากจะเห็นพระองคดวยตัวขาเอง
ดวยตาของขาเอง ไมใชมีแตคนอื่นเห็น
ขาคอยจนเหน่ือยใจแลว
๒๘ เมื่อพวกทานพูดวา ‘ไลลามันไป’
และกลาววา ‘ปัญหาของมันก็อยูที่ตัวมันนัน่

แหละ’
๒๙ ใหระวังดาบไวใหดี
เพราะความโกรธเกรีย้วของพวก ทาน

สมควรจะถูกลงโทษดวยดาบ
แลวพวกทานจะไดรูวาการพิพากษามีจริง”
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โศฟารตอบโยบ

๒๐ ๑แลวโศฟารชาวนาอามาหตอบวา
๒ “เรื่องน้ีรบกวนใจเหลือเกิน

ความคิดของขาบีบใหขาตองโตตอบออกมา
๓ขาตองทนฟังคําวากลาวตักเตือนที่ดูถูกขา
ความเขาใจของขาดลใจใหขาตองตอบทาน

ไป
๔ตัง้แตสมัยโบราณมา
ตัง้แตเมื่อครัง้ที่มนุษยถูกวางไวบนแผน ดิน

โลก
ทานไมรูหรือวา
๕ เสียงโห รองแหงชัยชนะของคน ชัว่อยูไม

นาน
ความยินดีของคนไมนับถือพระเจาก็อยูแค

ประเดี๋ยวเดียว
๖แมความเยอหยิ่งของเขาสูงเสียดฟ า
และหัวของเขาขึ้นไปถึงหมูเมฆ
๗แตเขาจะหายไปตลอด กาลอยางกับขีข้อง

เขาเอง
คนที่เคยเห็นเขาจะพูดวา ‘พวก นัน้อยูไหน

แลว’
๘พวก เขาจะบินไปเหมือนกับความ ฝันและ

จะไมมีใครพบเขาอีกแลว
เขาจะถูกไลไปเหมือนกับภาพฝันในยาม

คํ่าคืน
๙ดวงตาที่เคยเห็นพวก เขา จะไมเห็นพวก

เขาอีก
ที่ที่พวกเขาอยูจะไมเห็นพวกเขาอีก
๑๐ เมื่อมือของคนชัว่เหลานัน้จะตองคืนความ

รํ่ารวยที่โกงมากลับไป
ลูกๆของพวก เขาจะตองหันไปขอความชวย

เหลือจากคนยากจน
๑๑ ในขณะที่พวก เขายังเป็นหนุมและแข็ง

แรง
พวกเขาจะตองนอนตายลงในผงคลีดิน
๑๒แมความชัว่ รายจะหอม หวานในปากของ

พวกเขา
แมพวกเขาจะใหมันละลายอยูใตลิน้
๑๓แมพวกเขาจะไมยอมปลอยมันไป
และอมไวในปาก
๑๔แตอาหารประเภท นัน้จะกลับบูดเปรีย้วใน

ทองของพวกเขา
มันจะเป็นเหมือนพิษงูในรางกายของพวก

เขา

๑๕ความมัง่คัง่ที่พวกเขากลืนเขาไปนัน้ พวก
เขาจะตองอวกออกมา

พระเจาจะโยนมันออกมาจากทองของพวก
เขา

๑๖พวกเขาจะดูดดื่มพิษงู
เขีย้วของงูพิษจะฆาพวกเขาเสีย
๑๗พวกเขาจะไมไดเห็นธารน้ํามันมะกอก
และธารน้ําเชื่อมผลไม
๑๘พวก เขาจะตองคืนสิ่งที่เขาโกงมา เขาจะ

ไมสามารถกลืนมันลงไปได
พวก เขาจะไมไดสนุกสนานกับผลกําไรจาก

การคาของเขา
๑๙ เพราะพวกเขาไดกดขี่และทอด ทิง้คน

ยากจน
พวกเขาไดยึดบานที่เขาไมไดสรางขึ้นมา
๒๐พวก เขาไมยอมปลอยใหสิ่งที่พวก เขา

อยากไดหลุดลอยไป
เพราะทองของเขารองหิวตลอดเวลา
๒๑พวก เขากินอยางตะกละ ตะกลามจนไม

เหลืออะไรเลย
ดังนัน้ความเจริญรุงเรืองของเขาจะไมยัง่ยืน
๒๒ ในยามที่คน ชัว่อิ่ม หนําสําราญ นัน้ ความ

ทุกขยากจะเกิดขึ้นกับพวกเขา
ความเดือดรอนจะถาโถมเขา ใสพวก เขา

อยางสุดฤทธิ์
๒๓พระเจาจะยัดเยียดความเกรีย้วโกรธของ

พระองคใหกับคนชัว่เหลานัน้จนอิ่มแปล
พระองคจะเทความเกรีย้วโกรธอยางฝนให

เป็นอาหารพวกเขา
๒๔คนชัว่จะวิ่งหนีอาวุธเหล็ก
แตลูกธนูทองสัมฤทธิจ์ะแทงทะลุตัวเขา
๒๕ เขาจะดึงลูกธนูออกจากแผนหลัง
เขาดึงหัวลูกธนูที่อาบเลือดมันวับออกจากถุง

น้ําดีของเขา
แลวเรื่องนาสะ พรึงกลัวทัง้ หลายตกลงบน

พวกเขา
๒๖แดนมืด มิดนัน้ไดสํารองที่ไวแลวสําหรับ

ทรัพยสมบัติของเขา
ไฟที่ไมตองโหมพัดโดยมนุษย จะเผา ผลาญ

พวกเขาไป
ไฟจะเผาผลาญทุกสิ่งที่เหลืออยูในเต็นทของ

เขา
๒๗ฟ า สวรรคจะเปิด เผยความชัว่ รายของ

พวกเขา
และแผนดินโลกจะลุกขึ้นตอตานเขา
๒๘กระแสน้ําทวมจะกวาดบานเขาไป
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น้ําจะลากมันไปในวันที่พระเจาเกรีย้วโกรธ
๒๙ น่ีคือสวนแบงที่พระเจาใหกับคนชัว่
น่ีคือมรดกที่พระองคกําหนดไวใหกับพวก

เขา”

โยบตอบอีกแลว

๒๑ ๑แลวโยบก็ตอบวา
๒ “ตัง้ใจฟังคําพูดของขาหนอย

นัน่แหละเป็นวิธีที่พวกทานจะปลอบใจขา
๓อดทนกับขาหนอย ปลอยใหขาพูดเถิด
แลวเมื่อขาพูดจบแลว อยากจะเยาะ เยยขา

ตอก็เชิญ
๔คําบนของขาไมไดตอวามนุษยซักหนอย
แลวเรื่องอะไรขาจะตองอดทนกับพระองค

ตอไป
๕มองดูขาสิ แลวใหทานตกตะลึง
อาปากคางพูดไมออก
๖ เมื่อขาคิดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นกับขาน้ี
ขาก็ตกใจ สัน่สะทานไปทัง้ตัว
๗ทําไมคนชัว่จึงมีชีวิตอยู
ทําไมพวก เขาอยูจนแก เฒาและมีอิทธิพล

มากขึ้น
๘พวกเขาเห็นลูกๆเติบโตขึ้น
พวกเขาอยูจนไดเห็นหน าของหลานๆ
๙บานของพวกเขาปลอดภัย พวกเขาไมตอง

กลัวอะไร
พระเจาไมไดเอาไมเรียวตีพวกเขา
๑๐ วัวผูของพวกเขาทําใหตัว เมียตัง้ทอง ไม

เคยพลาด
วัวตัวเมียของพวกเขาคลอดลูก ไมเคยแทง
๑๑พวกคน ชัว่สงลูกๆออกไปเลน กันเหมือน

พวกลูกแกะ
เด็กๆเหลานัน้ตางพากันกระโดดโลดเตน
๑๒พวกเขารองเพลง ตีกลองรํามะนา และดีด

พิณ
เฉลิมฉลองกันดวยเสียงป่ี
๑๓ตลอดวันเวลาของเขาผานไปอยาง

รุงโรจน
เขาลงไปสูแดนคนตายอยางสงบสุข
๑๔พวก เขาพูดกับพระเจาวา ‘อยามายุงกับ

พวกเรา
พวก เราไมตองการเรียน รูทางทัง้ หลายของ

พระองค

๑๕พระองคผูทรงฤทธิเ์ป็นใคร ที่เราจะตอง
ไปบูชา

ถาเราอธิษฐานตอพระองคแลวจะไดอะไร’
๑๖ที่พวก เขารวยก็มาจากความสามารถของ

พวกเขาเองไมใชหรือ
เขาวางแผนชัว่ยังไงพระองคก็ไมสน *
๑๗มีสักกี่ครัง้ที่ตะเกียงของคนชัว่โดนดับไป
มีสักกี่ครัง้ที่ความพินาศเกิดขึ้นกับพวกเขา
มีสักกี่ ครัง้ที่พระเจาแจก จายความเจ็บ ปวด

ใหกับพวก เขาตอนที่พระเจาเกรีย้ว
โกรธ

๑๘มีสักกีค่รัง้ ที่พวกเขาถูกพัดปลิวไปเหมือน
ฟาง

มีสักกี่ ครัง้ ที่พวกเขาถูกพายุหอบไปเหมือน
แกลบ

๑๙ทานอาจแยงวา ‘พระเจาจะสะสมโทษให
ไปตกที่ลูกๆของพวกเขา’

แตขาวา ‘พระองคนา จะใหโทษ นัน้ตกกับ
พวก เขา เพื่อพวก เขาจะไดเจอกับตัว
เอง’

๒๐ขอใหดวงตาของคน ชัว่เห็นความพินาศ
ของตัวเอง

และใหเขาดื่มความ โกรธของพระองคผูทรง
ฤทธิ์

๒๑ เพราะคนพวก น้ีไมไดสนใจอยูแลววา จะ
เกิดอะไร ขึ้นกับครอบครัวหลัง จากที่ตัว
เขาจากไป

คือเมื่อจํานวนเดือนของเขาถูกตัดขาดเสีย
แลว

๒๒ ใครจะไปสัง่สอนพระเจาได
ขนาดพวกเทพเจา พระองคยังพิพากษาเลย
๒๓มนุษยคนหน่ึงตาย
ตอนที่ยังรํ่ารวย อยูสุขสบายและมัน่คง
๒๔ยังมีน้ํายาอยูเลย
และกระดูกของเขาก็ยังแข็งแรงอยู
๒๕แตมนุษยอีกคนหน่ึงตายไปดวยความ

ขมขื่น
ในชีวิตเขาไมเคยไดชิมของดีอะไรเลย
๒๖ทัง้สองคนน้ีนอนตายดวยกันในธุลีดิน
และตัวหนอนก็มาหอหุมเขาทัง้สอง
๒๗ขารูนะวาพวกทานคิดอะไรอยู
และรูถึงแผนการรายของทานที่มีตอขา

*๒๑:๑๖ เขาวางแผนชั่วยัง ไงพระองคก็ไมสน มาจากแปลกรีกโบราณ สวนสําเนาฮีบรูที่
นิยมใชกันเขียนวา “แตขาถือวาความคิดของคนชัว่เหลานัน้เป็นเรื่องนารังเกียจ”



โยบ ๒๑:๒๘ 21 โยบ ๒๒:๒๐

๒๘ เพราะพวก ทานวา ‘บานที่ผูทรง อิทธิพล
เคยอยูนัน้หายไปไหนแลว

และเต็นทที่พวกคนชัว่เคยอยูกันหายไปไหน
แลว’

๒๙ทานไมเคยถามพวกคนเดินทางหรือ
ไมเคยฟังเรื่องที่พวกเขาเลาหรือ ที่วา
๓๐มีคนชัว่เยอะแยะที่ไมเจอกับวันหายนะ
พวก เขารอดพนจากวันแหงความเกรีย้ว

โกรธ
๓๑มีใครบางที่กลาไปเตือนเขาตอ หน าถึงสิ่ง

ที่เขาทํา
มีใครบางที่ตอบแทนพวก เขาสําหรับสิ่งที่

พวกเขาทําลงไป
๓๒ เมื่อเขาถูกแหไปที่หลุมฝังศพ
ก็มียามดูแลอุโมงคให
๓๓ดินที่ถมทับพวกเขาก็หอมหวาน
และทุก คนตางเดินตามหลังขบวนแหศพ

ของเขา
และมีฝูงชนจํานวนนับไมถวนเดินนําหน า
๓๔แลวพวกทานยังจะเอาคําพูดไรสาระอยาง

น้ี มาปลอบใจขาหรือ
คําตอบของพวกทานน้ีมันทรยศเพื่อนชัดๆ”

เอลีฟัสตอบโยบ

๒๒ ๑แลวเอลีฟัสชาวเทมานก็ตอบวา
๒ “พระเจาจะไดผลประโยชนจาก

มนุษยไดหรือ
แมแตคนที่ฉลาดที่สุดจะมาชวย เหลือ

พระองคไดหรือ
๓ถาเจาทําดี พระองคผูทรงฤทธิไ์ดอะไร

พิเศษขึ้นมาหรือ
ถาเจาทําตัวไมมีที่ ติ มันเพิ่มกําไรใหกับ

พระองคหรือ
๔ที่พระองคติ เตียนเจา และฟ อง รองเจาใน

ศาลน่ีนะ
เป็นเพราะเจายําเกรงพระเจาหรือ
๕ ไมใช เป็นเพราะความชัว่รายอันยิ่งใหญ
และความผิด บาปที่ไมมีที่สิน้ สุดของเจาตาง

หาก
๖ เพราะเจายึดของประกันจากพี่ น องดวยกัน

โดยไมมีเหตุ
และเจายังเปลื้อง ผาของคนที่ไมมีอะไรจะใส

อยูแลว

๗ เจาไมใหน้ํากับคนที่เหน่ือยลาดื่ม
และหนวงเหน่ียวขนมปังไวไมใหคนที่

หิวโหยกิน
๘ เจามองวาแผนดินเป็นของผูมีอํานาจ
เจามองวาผูมีอิทธิพลเทานัน้ที่มีสิทธิถ์ือ

ครอง
๙ เจาไลแมหมายออกไปตัวเปลาๆ
และบดขยีพ้วกเด็กกําพรา
๑๐ นัน่เป็นเหตุที่มีกับดักอยูรายลอมตัวเจา
อันตรายที่เจาคิดไม ถึงทําใหเจากลัวขึ้นมา

อยางจับจิตจับใจ
๑๑แสงสวางคือความมืดมิดสําหรับเจา เจาจึง

มองไมเห็น
และมีน้ําทวมทนตัวเจา
๑๒พระเจาอยูในที่สูง นัน้บนฟ าสวรรคไมใช

หรือ
มองดูหมูดาวที่อยูสูงสุดพวก นัน้ สิ มันสูง

จริงๆ
๑๓แตเจากลับพูดวา ‘พระเจาจะรูอะไร
พระองคจะมองทะลุผานเมฆอันมืด ทึบนัน้

ลงมาตัดสินไดหรือ
๑๔ เมฆหนา ทึบเหลา นัน้เป็นเหมือนผา คลุม

หน าพระองคไว ที่ทําใหพระองคมองไม
เห็นอะไร

ในขณะที่พระองคเดินไปมาบนโดมแหงฟ า
สวรรค’

๑๕ เจายังจะเดินตามเสนทางเกานัน้
ที่คนชัว่เคยเดินมาแลวหรือ
๑๖คนชัว่พวก นัน้ถูกกระชากไปกอนเวลา

ของพวกมัน
รากฐานของพวกเขาถูกน้ําทวมซัดไป
๑๗คนชัว่เหลานัน้เคยพูดกับพระเจาวา
‘ไปใหพนจากพวกเรา’ และ
‘พระองคผูทรงฤทธิจ์ะทําอะไรกับพวก เรา

ได’
๑๘ทัง้ๆ ที่เป็นพระองคเองที่ทําใหบานของ

พวกเขาเต็มไปดวยของดีๆ
เขาวางแผนชัว่ยังไงพระองคก็ไมสน *
๑๙คนดีจะเห็นความพินาศของคน ชัว่และจะ

ดีใจ
คนบริสุทธิจ์ะหัวเราะเยาะพวกเขา
๒๐และพูดวา ‘พวกศัตรูของเราโดนตัดไป

แลวแน

*๒๒:๑๘ เขาวางแผน … ไมสน มาจากแปลกรีกโบราณ สวนสําเนาฮีบรูที่นิยมใชกันเขียนวา
“แตขาถือวา ความคิดของคนชัว่เหลานัน้เป็นเรื่องนารังเกียจ”



โยบ ๒๒:๒๑ 22 โยบ ๒๓:๑๖

ไฟไดเผาทุกอยางที่พวกนัน้ไดเหลือไว’
๒๑ ใหปรองดองกับพระเจา ซะ และอยูอยาง

สงบสุข
แลวสิ่งดีๆก็จะเกิดกับเจา
๒๒ รับคําสัง่สอนจากปากของพระองคเถิด
และเก็บคําพูดของพระองคไวในใจ
๒๓ถาเจากลับมาหาพระองคผูทรงฤทธิ์ เจาจะ

ถูกสรางขึ้นใหม
ถาเจานําสิ่งชัว่ รายไปใหหางจากพวก เต็นท

ของเจา
๒๔ถาเจาถือวาทองคําเป็นฝ ุน
และมองทองคําแหงโอ ฟีรวาเป็นหินกลาง

แมน้ํา
๒๕ถาเจาเอาพระองคผูทรงฤทธิเ์ป็นทองคํา

ของเจา
และเป็นเงินกองพะเนินของเจา
๒๖ เมื่อ นัน้เจาจะไดชื่นชมยินดีในพระองคผู

ทรงฤทธิ์
และเจาจะไดเงยหน าขึ้นหาพระเจา
๒๗ เจาจะอธิษฐานตอพระองค และพระองค

จะฟังเจา
และเจาจะไดแกบนของเจา
๒๘แลวไมวาเจาจะตัดสินใจทําอะไร เจาก็จะ

ประสบผลสําเร็จ
และแสง สวางจะสองลงมาบนเสน ทางทัง้

หลายของเจา
๒๙ เมื่อคนอื่นๆตกตํ่า เจาจะไดพูดวา ‘เชิด

หน าไว’
และพระองคก็จะชวยคนที่ถอมสุภาพให

รอดพน *
๓๐พระองคชวยกูแมแตคนที่มีความผิด
และคนเหลา นัน้ที่มีความ ผิดจะได รับการ

ชวยกูผานทางมือที่สะอาดสะอานของ
เจา”

โยบตอบอีกแลว

๒๓ ๑แลวโยบก็ตอบวา
๒ “แมแตตอนน้ี ขาก็ยังรองบนดวย

ความขมขื่น
มือของพระองคหนักอึ้งอยูบนตัวขาทัง้ๆที่ขา

รองครวญคราง
๓อยากรูเหลือเกินวา จะไปหาพระองคไดที่

ไหน

จะไดเขาไปถึงที่พักของพระองค
๔ขาจะยื่นคดีของขาตอหน าพระองค
และจะใหปากขาเต็มไปดวยขอ พิสูจนวาขา

ถูก
๕แลวจะไดรูวาพระองคจะตอบขาวายังไง
จะไดเขาใจถึงสิ่งที่พระองคจะพูดกับขา
๖พระองคจะโตแยงคดีกับขาดวยฤทธิอ์ํานาจ

อันยิ่งใหญของพระองคหรือ
ไมหรอก พระองคจะตองฟังขาแน
๗คนซื่อตรงมีสิทธิท์ี่จะชีแ้จงเหตุผลใหกับ

พระองคได
แลวขาจะไดหลุด พนจากคดี น้ีของขาตลอด

ไป
๘ถาขาไปทางทิศตะวันออก พระองคก็ไมได

อยูที่นัน่
หรือถาขาไปทางทิศตะวัน ตก ขาก็มองไม

เห็นพระองคเหมือนกัน
๙ถาขาไปทางเหนือ พระองคซอนตัว ขาก็หา

พระองคไมเจอ
ถาขาหันไปทางใต ขาก็ไมพบพระองค

เหมือนกัน
๑๐แตพระองครูดีวาขาไปตามเสนทางไหน
เมื่อพระองคทดสอบขา ก็จะเห็นวาขาเป็น

เหมือนทองคําบริสุทธิ ์
๑๑ เทาของขาไดเดินตามรอย เทาของ

พระองคไป
ขาไดยึด มัน่ในเสน ทางของพระองค นัน้ ขา

ไมไดออกนอกลูนอกทางเลย
๑๒ขาไมไดละไปจากคํา สัง่ที่ออกจากริม

ฝีปากของพระองคเลย
แตขาไดสะสมคํา พูดจากปากของพระองค

มากกวาที่กําหนดใหซะอีก
๑๓แตพระองคเด็ด ขาด ไมมีใครทําให

พระองคเปลี่ยนใจได
เมื่อพระองคอยากจะทําอะไร พระองคก็จะ

ทําสิ่งนัน้
๑๔สิ่งที่พระองคไดกําหนดไวใหกับขา

พระองคจะทําใหสําเร็จ
แลวพระองคมีแผนการอยางน้ีมากมายใน

จิตใจของพระองค
๑๕ขาก็เลยกลัวเมื่ออยูตอหน าพระองค
แคคิด ขาก็กลัวพระองคแลว
๑๖พระเจาทําใหจิตใจขาขลาดกลัว

*๒๒:๒๙ เมื่อคนอื่นๆ … ใหรอดพน หรืออาจแปลไดวา “เมื่อคนอื่นตกตํ่าเป็นเพราะวาพวก
เขาหยิ่งยโส แตพระองคจะชวยคนที่ถอมสุภาพใหรอดพน”



โยบ ๒๓:๑๗ 23 โยบ ๒๔:๒๓

พระองคผูทรงฤทธิท์ําใหขาหวาดหวัน่
๑๗แตถึงอยางนัน้ก็ตาม ขาจะไมใหความมืด

ปิดปากขา
ถึง แมวาความ มืดอันหนา ทึบจะมาปกคลุม

หน าขาไว

๒๔ ๑ทําไมพระองคผูทรงฤทธิถ์ึงไมได
กําหนดวันตางๆที่จะตัดสินคดีตางๆ

ทําไมคน เหลา นัน้ที่รูจักพระองคถึงมองไม
เห็นวันเหลานัน้ที่พระองคลงโทษคนชัว่

๒คนชัว่ยายหลักเขตที่ดิน
พวก เขาขโมยฝูงแพะ แกะไปรวมเขากับฝูง

ตัวเอง
๓ เขาตอนเอาลาของเด็กกําพราไป
และยึดเอาวัวตัวผูของแมหมายเป็นประกัน
๔ เขาผลักคนขัดสนไปจากถนนหนทาง
คนยากจนของแผนดินตางตองไปซอนตัวไว
๕คนยากจนตองออกไปทํางานหนัก
คุย หาอาหารใหลูกกินในที่รกรางวาง เปลา

เหมือนลาปาในทะเลทราย
๖พวกเขาตองไปเก็บ เกี่ยวในทุงนาของคน

อื่น
และเก็บเศษผลองุนในสวนองุนของคนชัว่
๗ ในตอนกลาง คืน พวก เขาตองนอนตัว

เปลือยเปลา
ไมมีเสื้อผาใส ไมมีผาหมกันหนาว
๘ฝนจากเทือกเขาทําใหพวกเขาเปียก
พวก เขายึดเอาซอกหินเพราะไมมีที่อื่นที่จะ

ไปหลบ
๙พวกคน ชัว่กระชากเด็กที่กําพราพอไปจาก

อกแม
และเอาทารกของคนยากจนเป็นประกัน
๑๐พวกคนจนเหลา นัน้เดินเปลือยเปลา ไมมี

เสื้อผาใส
พวกเขาตองแบกฟอนขาวใหกับคนอื่น ทัง้ๆ

ที่ตัวเองหิวโซไมมีอะไรจะกิน
๑๑พวก เขาตองคัน้น้ํามันมะกอกในสวนของ

คนชัว่
และตองเหยียบยํ่าองุนอยูในบอทัง้ๆที่ตัวเอง

กระหายไมมีอะไรจะดื่ม
๑๒สวนในเมืองนัน้ คนที่กําลังจะตายตางรอง

ครวญคราง
และลําคอของผู บาด เจ็บรํ่า รองขอความชวย

เหลือ

แตพระเจาก็ไมไดสนใจตอคํารองขอของ
พวกเขา *

๑๓มีบาง คนที่เกลียดแสง สวางในตอนกลาง
วัน

พวกเขาไมคุนกับหนทางที่มีแสงสวาง
และไมชอบอยูบนเสน ทางทัง้ หลายที่มีแสง

สวาง
๑๔ฆาตกรลุกขึ้นมาตอนใกลคํ่า
เพื่อไปฆาคนจนและคนขัดสน
แลวในกลางคืนเขาก็ทําตัวเป็นขโมย
๑๕สายตาของคน เลน ชู นัน้ก็เฝ า รอใหดวง

อาทิตยตก
และพูดวา ‘ไมมีสายตาไหนเห็นขาหรอก’
และเขาก็ปิดบังหน าของเขา
๑๖ตอนมืดขโมยก็ขุดชองเขาไปในบานของ

คนอื่น
ในตอนกลางวันขโมยพวกน้ีก็เก็บตัวไว
พวกเขาไมคุนกับแสงสวาง
๑๗สําหรับคนพวก น้ี ความมืดอันลึกลํ้า นัน้ก็

เปรียบเหมือนเวลาเชา
พวก เขาเป็นเพื่อนกับเรื่องนาสยดสยองทัง้

หลายของความมืดมิดอันลึกลํ้า
๑๘ขอใหคน ชัว่เหลา น้ีลอยละ ลิ่วไปเหมือน

ฟางแหงที่ลอยอยูบนน้ํา
ขอใหทรัพยสมบัติของเขาบนแผน ดินถูก

สาปแชง
ขออยาใหมีใครไปทํางานในสวน องุนของ

พวกเขา
๑๙ขอใหแดนคนตายลักเอาคนที่ทําบาปเหลา

น้ีไป
เหมือนกับความแหง แลงและความรอน ระอุ

ลักเอาน้ําที่ละลายจากหิมะไป
๒๐ขอใหแมของพวกเขาลืมเขาไป
ขอพวกหนอนมองพวกเขาเป็นของหวาน
ขอใหคนลืมพวกเขาอยางสนิท
ขอใหคนชัว่ชาถูกหักลงเหมือนตนไม
๒๑คนชัว่เอาเปรียบผูหญิงที่ไมมีลูก
พวกเขาไมยอมชวยเหลือแมหมาย
๒๒แตวาพระเจาใชฤทธิอ์ํานาจของพระองค

ตอชีวิตใหกับพวกผูมีอิทธิพลเหลานัน้
ถึงแมในยามที่พวกเขาคิดวาจะตองตายแลว

พวกเขาก็ยังลุกขึ้นมาใหมไดอีก
๒๓พระเจาปกป องและคํ้าจุนพวกเขา

*๒๔:๑๒ แตพระเจา … พวก เขา อาจจะแปลไดวา “แตพระเจาไมไดสนใจวาคนจะกดขี่
ขมเหงคนจนขนาดไหน”



โยบ ๒๔:๒๔ 24 โยบ ๒๗:๔

พระองคเฝ าดูแลทุกยางกาวของพวกเขา
๒๔แตถึงแมพวกคน ชัว่จะอยูในตําแหนงสูง

ระยะหน่ึง
ขอใหเขาสูญสิน้ไป
ขอใหเขาตกตํ่าลง
ขอใหเขาเหี่ยวแหงไปอยางวัชพืช
ขอใหเขาเฉาตายไปอยางยอดรวงขาว
๒๕ เรื่องน้ีไมมีใครพิสูจนไดหรอกวาขาโกหก
ไมมีใครชีไ้ดหรอกวาขาพูดผิด”

บิลดัดตอบโยบ

๒๕ ๑แลวบิลดัดชาวชูอาหก็ตอบวา
๒ “พระเจาทรงครอบครอง พระองค

นายําเกรง
พระองคสรางสันติในสวรรคชัน้ ฟ าของ

พระองค
๓ทหารในกองทัพของพระองค นัน้นับไม

ถวน
แสง สวางของพระองคสาด สองลงมายังทุก

คน
๔มนุษยจะเป็นผู บริสุทธิต์อ หน าพระเจาได

หรือ
คนที่เกิดจากผูหญิงจะสะอาดบริสุทธิไ์ดหรือ
๕ขนาดดวงจันทรก็ยังไมสุกใส
และหมู ดาวก็ยังไมบริสุทธิใ์นสายตาของ

พระองคเลย
๖แลวนับประสาอะไรกับมนุษย
ที่เป็นเพียงแมลงหนอน
และนับ ประสาอะไรกับคนเราที่เป็นแคตัว

หนอน”
โยบพูดอีก

๒๖ ๑แลวโยบก็ตอบวา
๒ “ทาน น่ีชางชวย เหลือผู ที่หมด

เรี่ยวแรงไดดีมาก
ทาน น่ีชางเป็นผู ชวย ให รอดจริงๆสําหรับผู ที่

ออนแอ
๓ทานชางใหคําปรึกษาที่มหัศจรรยกับผู ที่

ขาดปัญญาเสียจริง

ทานชางใหคําแนะนําที่แสนจะวิเศษมากมาย
เสียน่ีกระไร

๔ ใครกันน่ีที่มาชวยใหทานเปลงคํา พูดออก
มาอยางน้ี

วิญญาณของใครกัน น่ีที่กําลังออกมาจาก
พวกทาน

๕ *วิญญาณคน ตายทัง้ หลายตัวสัน่เทิม้ดวย
ความกลัว

ในแดนคน ตายที่อยูใตชัน้น้ําซึ่งอยูใตแผน
ดินโลก

๖ตอหน าพระเจา แมแตแดนคนตายก็เปลือย
อยู

ดินแดนแหงความพินาศนัน้ไมมีอะไรปกปิด
๗พระองคคลี่ฟ าทางเหนือออกเหนือที่

เวิง้วาง
และแขวนโลกเอาไวบนความวางเปลา
๘พระองคหอน้ําไวในเมฆอันหนา ทึบของ

พระองค
และน้ํานัน้ไมไดทําใหเมฆฉีกขาด
๙พระองคเอาเมฆของพระองค
ปูคลุมหน าของดวงจันทรเต็มดวง
๑๐พระองคขีดเสนขอบฟ าไวเหนือทะเล
แบงเขตแดนระหวางความสวางกับความมืด
๑๑ เมื่อพระองคตะโกน
พวกเสาหลักของฟ าสวรรคก็สะดุงสัน่ไหว
๑๒พระองคใชพละกําลังปราบทะเลใหสงบลง
และใชปัญญาของพระองคบดขยีร้าหับ †
๑๓ลมหายใจของพระองคทําใหฟ าสวางสดใส
มือของพระองคแทงงูใหญ ‡ที่กําลังเลื้อยหนี

ไป
๑๔ น่ีเป็นแคเสีย้วเดียวของสิ่งที่พระองคทํา
ที่เราไดยิน น้ีเป็นแคเสียงกระซิบของฤทธิ์

อํานาจพระองคเทานัน้
สวนฤทธิอ์ํานาจทัง้หมดที่กึกกองเหมือน

ฟ ารองนัน้ ใครจะไปเขาใจได”

๒๗ ๑ โยบเริ่มพูดตออีกวา
๒–๔ “ถึงแมวาพระองคเอาความ

ยุติธรรมไปจากขา

*๒๖:๕ ขอ ๕-๑๔ มีนักวิชาการหลายทานเชื่อวาเป็นคําพูดของบิลดัด เขาพูดตอจากบทที่ ๒๕

†๒๖:๑๒ รา หับ นางเป็นสัตวประหลาดในทะเลในเทพนิยายของชาวคา นา อันที่เชื่อวากอ
ความอลหมาน สับสนวุนวาย นางราหับเป็นสัญลักษณของพวกศัตรูของพระเจาหรือสิ่งชัว่ราย

‡๒๖:๑๓ งูใหญ ใหดูคําวา “เลวีอาธาน” ทายหน าของบทที่ ๓:๘



โยบ ๒๗:๕ 25 โยบ ๒๘:๕

ถึงแมวาพระองคผูทรงฤทธิท์ําใหชีวิตขา
ขมขื่น

ขาขอสาบานวา พระองคมีชีวิตอยูแนฉันใด
ขาจะไมปลอยใหริมฝีปากของขาพูดโกหก
ลิน้ของขาจะไมพูดคําหลอกลวง
ตราบเทาที่ขายังมีชีวิตอยู
ตราบ เทาที่ลมหายใจจากพระเจายังอยูในรู

จมูกขา
๕ ไมมีวันที่ขาจะพูดวาพวกทานถูก
ขาจะไมมีวันพูดโกหกวาขาผิดหรอกตราบ

เทาวันตาย
๖ขาจะยืน หยัดในความบริสุทธิข์องขาและ

จะไมยอมปลอยมัน
จิตใจของขาไมไดฟ องขาสําหรับสิ่งทัง้ หลาย

ที่ขาทําในชีวิต
๗ขอใหศัตรูของขาถูกลงโทษเหมือนคนชัว่

ราย
ขอใหผู ที่ตอตานขาถูกลงโทษเหมือนคนทํา

ชัว่
๘ผู ที่ไมนับถือพระเจาจะมีความ หวังอะไร

เมื่อพระเจาตัดเขาออกไป
เมื่อพระเจาเอาชีวิตของเขาไป
๙ เมื่อความยากลําบากมาสูเขา
พระเจาจะฟังเสียงรองขอความชวย เหลือ

ของเขาหรือ
๑๐ เขาจะชื่นชมยินดีในพระองคผูทรงฤทธิ ์

หรือ
เขาจะรองเรียกหาพระองคตลอดเวลาหรือ
๑๑ขาจะสอนพวก ทานถึงเรื่องพลัง อํานาจ

ของพระเจา
ขาจะไมปิดบังความ จริงเกี่ยว กับพระองคผู

ทรงฤทธิ์
๑๒อันที่จริง พวกทานก็ไดเห็นเองแลว
ทําไมพวกทานยังพูดเรื่องไรสาระอยูอีก
๑๓ น่ีคือสวนแบงที่คนชัว่ไดรับจากพระเจา
น่ีคือมรดกที่คนกดขี่ขมเหงได รับจาก

พระองคผูทรงฤทธิ์
๑๔ถึงเขามีลูกเพิ่มทวีขึ้นมากมาย ดาบก็จะ

มาฆาพวกเขา
สวนลูกหลานของพวกเขาก็จะไมมีอาหารพอ

กิน
๑๕คนของเขาที่ยังเหลือรอดชีวิตก็จะถูกฝัง

เพราะโรคระบาด

และเมียหมายของพวกเขาก็จะไมไวทุกข
๑๖ถึงคนชัว่กองเงินมากมายเหมือนฝ ุน
และกองเสื้อผาราวกับดินเหนียว
๑๗ เขาอาจจะเป็นคนกองมันขึ้นมาก็ จริง แต

จะเป็นคนที่ซื่อตรงที่ไดใสมัน
และคนบริสุทธิจ์ะแบงปันเงินนัน้
๑๘พวกบานที่คนชัว่สรางจะเปราะ บาง

เหมือนรังนก
เปราะบางเหมือนเพิงของยามเฝ าสวนองุน
๑๙ ในคืนหน่ึง เขาอาจลมตัวลงนอนอยางคน

มัง่คัง่ แตคืนตอไปอาจจะไมเป็นอยาง
นัน้

พอเขาลืมตาขึ้น ความมัง่คัง่นัน้ไดสูญหายไป
หมดแลว

๒๐ เรื่องสยดสยองตางๆทวมทนเขาราวกับ
น้ําทวม

ในตอนกลางคืนลมพายุก็หอบเขาไป
๒๑ลมตะวันออกยกเขาขึ้น แลวเขาก็จากไป
มันกวาดเขาไปจากที่ของเขา
๒๒พายุพัดกระแทกใสเขาอยางไมปรานี
พวกเขาพยายามวิ่งหนีฤทธิข์องพายุนัน้
๒๓ลมตบมือเยาะเยยพวกเขา
และผิวปากใสเขาจากที่อยูของมัน”

บทกลอนสรรเสริญปัญญา

๒๘ ๑ “ใชแลว มีเหมืองสําหรับเงิน
มีที่สําหรับหลอมทองคํา

๒ เขาเอาเหล็กมาจากพื้นดิน
และหลอมทองแดงจากหินแร
๓คนทําเหมืองแรสํารวจสุด ปลายของความ

มืด
คนหาเขาไปในจุดที่ไกลที่สุด
คนหาหินแรในที่มืดครึ้มและที่มืดมิดอันลึก
๔คน งานขุดชองลงไปหาง ไกลจากที่ผูคน

อาศัยกัน
พวก เขาถูกลืมไปแลวในที่หาง ไกลจากทาง

เดินเทา
เขาใชเชือกหอยตัวแกวง ไปแกวง มาทํางาน

ไกลจากผูคน
๕บนแผนดินโลกมีอาหารงอกงามขึ้น
แตสวนใตดินอยางกับมีไฟเผาจนยุงเหยิงไป

หมด *

*๒๘:๕ แตสวนใตดิน … ไปหมด หรือ อาจแปลไดอีกวา “แตสวนใตดินคนทําเหมืองใชไฟ
เผาใหหินหลุดออกมา”



โยบ ๒๘:๖ 26 โยบ ๒๙:๘

๖พวกหินของแผน ดินโลกเป็นที่มาของ
พลอยสีน้ําเงินเขม

สวนฝ ุนของมันมีทองคําอยู
๗พวกเหยี่ยวไมรูทางที่จะไปเหมืองพลอย

นัน้
สวนตาของเหยี่ยวดําไมสามารถมองเห็นมัน
๘พวกสัตวปาไมเคยเหยียบเสนทางนัน้
สิงโตก็ไมเคยผานที่นัน่
๙คนงานเหมืองแรตีหินเหล็กไฟ
และพลิกดูพวกภูเขาทัง้หลาย
๑๐ เขาขุดอุโมงคเขาไปในหิน
และตาของเขาก็เห็นหินลํ้าคาทุกชนิด
๑๑ เขาสํารวจ *แถวๆตนน้ํา
และนําสิ่งตางๆที่ซอนเรนออกมาในที่สวาง
๑๒แตจะพบปัญญาไดที่ไหน
แหลงของความเขาใจอยูที่ไหนกันเลา
๑๓มนุษยไมรูทางไปสูมัน
ไมอาจหามันพบในแผนดินของคนเป็น
๑๔มหาสมุทรพูดวา ‘มันไมไดอยูในขา’
สวนทะเลก็กลาววา ‘มันไมไดอยูในฉัน’
๑๕ทองคําก็ไมอาจซื้อมันได
จะชัง่เงินไปจายมันก็ไมไดดวย
๑๖ทองคําแหงโอ ฟีร หรือพลอยโมราหรือ

แมแตพลอยสีน้ําเงินเขมนัน้
ก็ไมอาจเอามาซื้อมันได
๑๗ทองคําและแกวลํ้าคาไมอาจมาเปรียบกับ

มันได
ภาชนะทองคําบริสุทธิก์็ไมอาจเอามาแลก

เปลี่ยนกับมันได
๑๘ ไมตองพูดถึงเรื่องคุณคาของปัญญานัน้
มันมีคามากยิ่ง กวาหินปะการังและแกวผลึก

ราคาแพงนัน้
และมีคามากยิ่งกวาไขมุกเสียอีก
๑๙พลอยเหลืองจากเอธิโอเปีย นัน้ก็เปรียบ

กับปัญญาไมไดเลย
จะเอาทองคําบริสุทธิม์าซื้อมันก็ไมได
๒๐ถาอยางนัน้ ปัญญานัน้มาจากไหนเลา
แหลงของความเขาใจนัน้อยูที่ไหน
๒๑มันซอน เรนจากสายตาของสิ่งมีชีวิตทัง้

ปวง
รวมทัง้นกในอากาศดวย
๒๒ดินแดนแหงความพินาศและความตายพูด

วา

‘หูของเราไดยินแตขาวลือเรื่องของปัญญา
เทานัน้’

๒๓แตพระเจาเขาใจทางที่นําไปสูปัญญานัน้
และพระองครูจักที่อยูของมัน
๒๔ เพราะพระองคสามารถเห็นถึงสุด ปลาย

แผนดินโลก
พระองคมอง เห็นทุก สิ่งทุก อยางที่อยูใตฟ า

สวรรค
๒๕พระองคกําหนดน้ําหนักใหกับลม
พระองคตวงน้ําดวยถวยตวง
๒๖ เมื่อพระองคออกกฎใหฝน
และเตรียมทางใหกับพายุฝนฟ าคะนอง
๒๗แลวพระองคสังเกตดูปัญญาและประเมิน

คุณคามัน
พระองคกอ ตัง้มันขึ้นและพระองคก็ตรวจ

สอบมัน
๒๘และพระองคก็พูดกับมนุษยวา
‘การยําเกรงองคเจาชีวิตนัน่แหละคือปัญญา
และการไมยอมทําความ ชัว่นัน่ แหละคือ

ความเขาใจ’”
โยบสรุปคําแกตาง

๒๙ ๑แลวโยบก็เริ่มพูดตออีกครัง้
๒ “ขาอยากใหชีวิตของขาเป็น

เหมือนเมื่อกอน
ตอนที่พระเจาเฝ าดูแลขา
๓ตอน นัน้โคม ไฟของพระองคไดสองอยู

เหนือหัวขา
และแสงสวางของพระองคนําทางขาในความ

มืด
๔ขาอยากจะกลับไปอยูในชวงที่ขารุงเรือง

ที่สุดเหลือเกิน
ตอนที่พระเจาเป็นเพื่อนกับขาและปกป อง

เต็นทของขา
๕ตอนที่พระองคผูทรงฤทธิย์ังอยูกับขา
ตอนที่ลูกๆหอมลอมขาอยู
๖ตอนที่ฝูงแพะ แกะของขาผลิตน้ํานมจน

ทวมทนทางเดิน
และน้ํามันมะกอกไหลดัง่แมน้ําจากแทนหิน

ที่คัน้มัน
๗ตอนที่ขาไปที่ประตูเมือง
และนัง่ในที่อันมีเกียรติของขาตรงลานเมือง
๘คนหนุมเห็นขาและเปิดทางให

*๒๘:๑๑ สํารวจ คําน้ีมาจากสําเนากรีกโบราณและสําเนาละติน แตคําน้ีในภาษาฮีบรู อาจจะ
แปลไดอีกอยางวา “กัน้เขื่อน”
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คนแกเฒาลุกยืนใหเกียรติขา
๙ เจาหน าที่พากันหยุดพูด
พวกเขายกมือขึ้นปิดปากตนเอง
๑๐ เสียงของพวกขุนนางก็เงียบลง
ลิน้พวกขาติดเพดานปาก
๑๑ เมื่อหูใครไดยินขา เขาก็บอกวาขา น้ีมี

เกียรติจริงๆ
เมื่อตาใครไดเห็นขา เขาก็พูดวาขาดี
๑๒ เพราะขาชวยกูคนยากจนที่รองใหชวย
และเด็กกําพราที่ไมมีที่พึ่ง
๑๓คนใกลตายก็อวยพรขาที่ชวยเหลือพวก

เขา
และขาทําใหหัวใจของหญิง หมายรอง เพลง

อยางเป็นสุข
๑๔ขาสวมใสความชอบธรรมและมันก็หอหุม

ตัวขา
ความยุติธรรมของขา ก็เป็นเหมือนเสื้อคลุม

และผาโพกหัว
๑๕ขาเป็นดวงตาใหกับคนตาบอด
และเป็นเทาใหกับคนงอย
๑๖ขาเป็นพอของคนขัดสน
ขาชวยสูคดีใหแมกับคนที่ขาไมรูจัก
๑๗ขาหักเขีย้วของคนชัว่
และทําใหเขาปลอยเหยื่อออกจากปาก
๑๘ขาคิดวา ‘วันเวลาของขาจะทวีเหมือนเม็ด

ทราย
ขาจะตายในรังของขา
๑๙ รากของขาจะแผเลื้อยไปถึงน้ํา
มีน้ําคางจับอยูบนกิ่งของขาตลอดคืน
๒๐ จะมีเกียรติใหมๆมาสูขาครัง้แลวครัง้เลา
คันธนูในมือของขาจะใหมอยูเสมอ’
๒๑ตอนนัน้ ผูคนคอยฟังขาอยางตัง้ใจ
พวกเขาเงียบ คอยฟังคําแนะนําจากขา
๒๒พอขาพูดจบ เรื่องทุกอยางก็ยุติ
คํา พูดของขาเหมือนฝนพราง พรมลงมาบน

ตัวเขา
๒๓พวก เขาคอยทาขาเหมือนคอยฝนและอา

ปากคอยดื่มคําพูดของขา
เหมือนแผนดินคอยดื่มน้ําฝนในฤดูใบไมผลิ
๒๔ตอนนัน้ เมื่อขายิม้ใหกับพวกเขา พวกเขา

ตื่นเตนทําตัวไมถูก
ใบหน าอันอิ่ม เอมของขาทําใหพวก เขามี

กําลังใจ
๒๕ขาเลือกทางใหกับพวก เขา ขานัง่เป็น

หัวหน าอยูทามกลางพวกเขา

ขาอยูอยางกษตัริยในทามกลางกองทัพของ
ตน

และเป็นเหมือนผูปลอบโยนคนที่ทุกขโศก

๓๐ ๑แตตอนน้ี คนที่ออนกวาขาหลายปี
ตางพากันเยาะเยยขา

ทัง้ๆที่เมื่อกอนพอของพวกมัน
ขายังไมยอมแมแตจะใหมาอยูกับพวกหมาที่

เฝ าดูแลฝูงแพะแกะของขาเลย
๒ ในตอน นัน้ขามองวา ‘พวกมันออนแอเกิน

ไปที่จะชวยอะไรขาได
เรี่ยวแรงของพวกมันหายหมดแลว
๓พวก มันยากจนขัดสน และหิว โซจนตอง

แทะเศษรากไมแหงกินกัน
ในคํ่าคืนกอนที่จะมีการทําลายลางและพินาศ

เกิดขึ้น
๔พวกมันเก็บผักเค็มทามกลางพุมไม
และกินรากของพุมไมในทะเลทราย
๕พวกมันถูกขับไลออกไปจากสังคม
ผูคนตะโกนใสพวกมันราวกับเป็นโจร
๖พวกมันพากันไปอยูตามลําน้ําแหง
ในถํ้าและซอกหิน
๗พวกมันสงเสียงรองเหมือนลาตามพุมไม
และพากันเบียดเสียดกันอยูใตตนหนาม
๘พวกมันเป็นคนถอย พวกกระจอกๆ
ถูกแสไลออกไปจากแผนดิน’
๙แตตอน น้ี ลูกๆของพวก มันกลับมารอง

เพลงหัวเราะเยาะขา
และขาตกเป็นขีป้ากของพวกมัน
๑๐พวก มันสะอิดสะเอียนขาและหนีหางจาก

ขา
และไมลังเลที่จะถมน้ําลายรดขา
๑๑ เพราะพระเจาไดคลายสายธนูของขาทํา

ใหขาหมดสภาพไปและใหขาตกตํ่า
พวกมันอยากจะทําอะไรขา พวกมันก็ทําไป
๑๒พวกอันธพาลลุยเขามาทางขวามือของขา
ผลักขาลมควํ่าลงกับพื้น
ขาเป็นเหมือนเมืองที่พวก มันสรางเนิน ดิน

ขึ้นบุก
๑๓พวกมันปิดกัน้ทางหนีของขา
และทําลายลางขาลงได
ไมมีใครชวยขาตอสูกับพวกมันเลย
๑๔พวก มันบุกเขามาหาขาอยางกับศัตรูที่

ทะลวงผานชองกวางของกําแพงเมือง
เขามา

บุกเขามาเป็นระ ลอกๆทามกลางซากปรักหัก
พัง
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๑๕ เรื่องสยดสยองตางๆทวมทนตัวขา
พวกมันไลตอนศักดิศ์รีขาไปอยางกับลมพัด
ความรุงเรืองของขาหายไปราวกับเมฆ
๑๖ตอนน้ีชีวิตของขาไดไหลออกจากขา
วันเวลาแหงความทุกขไดยึดตัวขาไว
๑๗ ในตอนกลางคืนพระเจาทิ่มแทงกระดูกใน

รางขา
ความเจ็บปวดไมเคยหยุดแทะขาเลย
๑๘พระองคใชความรุนแรงควาเสื้อผาขา
พระองคตะครุบคอเสื้อของชุดคลุมขา
๑๙พระเจาเหวี่ยงขาลงในโคลน
ขาก็กลายเป็นเหมือนผงธุลีดินและเศษขีเ้ถา
๒๐พระองคเจาขา
ขารองขอความชวยเหลือจากพระองค แต

พระองคไมตอบขา
ขายืนอยูตอ หน าพระองค แตพระองคไดแต

มองขาเฉยๆ
๒๑พระองคโหดรายตอขา
พระองคโจมตีขาดวยมืออันทรงฤทธิข์อง

พระองค
๒๒พระองคยกตัวขาขึ้นไปบนลม
และทําใหขาตองขี่มันไป
พระองคเหวี่ยงขาไปมาดวยลมพายุนัน้
๒๓ขารูวาพระองคจะนําขาไปสูความตาย
ไปถึงบานนัน้ที่คนเป็นทัง้หลายตองไป
๒๔แนนอน ขาไมเคยโจมตีคนยากจน
ตอนที่เขารองขอความชวย เหลือในยาม

หายนะ
๒๕ขาไมไดรองไหสงสารคนทุกข ยากหรอก

หรือ
ขาไมไดโศกเศราใหกับคนยากจนหรอกหรือ
๒๖แตพอขามองหาสิ่งดี ของรายก็มา
ในขณะที่ขาคอยแสงสวาง ความมืดก็มา
๒๗ภายในขาป่ันปวนไมหยุดหยอน
ขาไดพบกับวันคืนแหงความทุกขทรมาน
๒๘ขาเดินไปมาในความมืดอันหมองเศรา ไม

มีแสงแดดคอยใหกําลังใจขา
ขายืนขึ้นในที่ประชุมและทําเสียงโหยหวน

ใหชวย
๒๙ขาเลยกลายเป็นพี่น องกับพวกหมาไน
และเพื่อนพองกับนกฮูก
๓๐ผิวของขาดําคลํ้าเพราะความเจ็บปวย
และกระดูกของขาถูกเผาดวยพิษไข

๓๑พิณของขาปรับเสียงใหเขากับเพลงรอง
ทุกข

ขลุยของขาปรับเสียงใหเขากับเสียงรองไห

๓๑ ๑ขาทําขอ ตกลงกับดวงตาของขา
วา

ขาจะไมมองหญิงสาวดวยความใคร
๒ถาทําผิดในเรื่องน้ี
ขาจะได รับสวน แบงอะไรจากพระเจาที่อยู

เบื้องบน
ขาจะไดรับมรดกอะไรจากพระเจาผูทรงฤทธิ์

ในที่สูงสงนัน้
๓พระองคจะใหสิ่งเลว รายเกิด ขึ้นกับคน ชัว่

ไมใชหรือ
และจะใหความหายนะเกิดกับคนที่ทําผิด

บาปไมใชหรือ
๔พระเจาเห็นทุกสิ่งที่ขาทํา
และจับตาดูทุกยางกาวของขาไมใชหรือ
๕ขาไดเดินในทางที่โกหกหรือ
เทาของขารีบไปหลอกผูคนหรือ
๖ก็ใหพระเจาเอาขาไปชัง่บนตรา ชัง่ที่เที่ยง

ตรงดู
แลวพระเจาจะไดรูวาขานัน้ดีรอบคอบ
๗ถายางกาวของขาหันออกนอกลูนอกทางไป
ถาใจของขาไปตามกิเลสทางตาของขา
หรือถามือของขาเป้ือนความผิด
๘ก็ขอใหคนอื่นไดกินพืชผลที่ขาปลูกไว
ขอใหพืชของขาที่งอกออกมาถูกถอนทิง้ไป
๙ถาขาถูกผูหญิงยัว่ยวนหลงไป
หรือถาขาไปซุมอยูที่ประตูเพื่อนบานเพื่อ

แอบเขาหาเมียเขา
๑๐ก็ขอใหเมียของขาไปบริการ *ใหกับชาย

อื่น
และขอใหชายอื่นครอมทับเธอ
๑๑ เพราะถาขาทําอยาง นัน้ มันเป็นเรื่องนา

อับอายจริงๆ
และเป็นความผิด บาปที่สมควรจะได รับการ

ลงโทษ
๑๒การมีชู นัน้เป็นเหมือนไฟที่ผลาญไปถึง

แดนพินาศ
มันจะเผาพืชผลทัง้หมดของขาถึงราก
๑๓ถาขาไมใหความเป็นธรรมกับคนใชชาย

หญิงของขา
ตอนที่พวก เขามาเรียก รองสิทธิของเขาจาก

ขา

*๓๑:๑๐ ไปบริการ หรือแปลตรงๆไดวา “โมแป ง” อาจจะเป็นสํานวนวาใหบริการทางเพศ
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๑๔ เมื่อพระเจาลุกขึ้นมากลาว โทษขา ขาจะ
ทํายังไง

เมื่อพระองคสอบสวนขา ขาจะตอบพระองค
วายังไง

๑๕พระองคผู ที่สรางขาในครรภ แมไมได
สรางพวกเขาดวยหรือ

เป็นพระเจาองค เดียวกันไมใชหรือที่ป้ันพวก
เราทุกคนไวในครรภแม

๑๖ถาขาไมยอมใหสิ่งที่คนยากจนจําเป็น
ถาขาทําใหแมหมายผิดหวังที่ขาไมชวย
๑๗ถาขากินอาหารของขาคนเดียว
และไมยอมแบงใหกับเด็กกําพรากินดวย
๑๘ จริงๆแลว ตัง้แตหนุมๆมาแลว ขาไดเลีย้ง

ดูเด็กกําพราเหมือนเป็นพอของพวกเขา
และขาไดดูแลหญิงหมายตัง้แตขาเกิดเลย
๑๙ถาขาไดแตมองดูคนที่กําลังจะตายเพราะ

ไมมีเสื้อผาใสเฉยๆ
หรือมองคนจนที่ไมมีผาคลุมกายเฉยๆ
๒๐ถาพวกนัน้ไมไดขอใหพระเจาอวยพรขา
ที่ไดใหเสื้อผาขน แกะจากฝูงของ ขาใหพวก

เขาอุนกาย
๒๑ถาขาชูกําป้ันขมขูเด็กกําพรา
เพราะขารูวามีคนสนับสนุนขาในศาลตรง

ประตูเมือง
๒๒ถาขาไดทําสิ่งหน่ึงสิ่ง ใดที่ชัว่ ชาเหลา น้ี ก็

ขอใหกระดูกไหปลาราขาหลุดจากบา
และขอใหแขนของขาหักออกจากขอตอเถิด
๒๓ขาไมสามารถทําผิดเหลานัน้ได
เพราะขากลัวฤทธิอ์ํานาจอันยิ่ง ใหญของ

พระเจาและความหายนะที่มาจาก
พระองค

๒๔ถาขาเอาทองคําเป็นที่พึ่ง
ถาขาเรียกทองคําบริสุทธิว์า ‘ความมัน่คง

ของขา’
๒๕ถาขาชื่นชมยินดีในทรัพยสมบัติมากมาย

ของขา
หรือเพราะมือของขาหามาไดมากมาย
๒๖ถาตอนที่ขามองดูดวงอาทิตยสองแสง
หรือดูดวงจันทรเคลื่อนไปอยางงดงาม
๒๗แลวจิตใจของขาแอบหลงใหล
และปากขาสงจูบสัก กา ระไปใหกับดวงสวาง

เหลานัน้
๒๘ นัน่ก็จะเป็นความผิด บาปที่สมควรได รับ

โทษ

และเป็นการทรยศตอพระเจาที่อยูเบื้องบน
๒๙ถาขาชื่นชมยินดีเมื่อคนเหลา นัน้ที่เกลียด

ชังขาเจอกับความหายนะ
ถาขาดีใจเมื่อเขาเจอกับเรื่องรายๆ
๓๐แตจริงๆแลว ขาไมไดปลอยใหปากขา

ทําบาป
โดยขอใหพวกเขาถูกแชงตาย
๓๑ถาพวกผูชายในครัวเรือนของขาไมได

ถามกันอยูเรื่อยๆวา
‘เน้ือที่นายใหมา ยังมีใครกินไมอิ่มบาง’
๓๒แตจริงๆแลว แมแตคนแปลกหน า ขาก็ไม

ไดปลอยใหนอนขางถนน
แตเปิดประตูบานตอนรับคนเดินทางทุกคน
๓๓ถาขาพยายามปกปิดความ ผิดของขา

เหมือนกับที่คนอื่นทํากัน *
ดวยการเก็บซอนความผิดบาปขาไวในอก
๓๔ เพราะขากลัวความคิดชาวบาน
หรือกลัวตระกูลตางๆจะดูถูกขา
แลวเก็บเงียบไว ไมยอมออกไปนอกเต็นท
๓๕ขาอยากมีผูตัดสินสัก คนที่จะมารับ ฟังคดี

ของขาเหลือเกิน
ดูสิ ขาไดลงชื่อในคํายืนยันวาขาบริสุทธิแ์ลว
ขอใหพระองคผูทรงฤทธิต์อบขา
ขาอยากไดรายการฟ อง รองที่คู คดีเขียนขึ้น

เหลือเกิน
๓๖ขากลาแบกมันไวบนบา
และมัดมันไวที่หัวขาเหมือนมงกุฎ
๓๗ขาจะแจงในทุกเรื่องที่ขาทําไป
ขาจะเดินอยางราชาไปเขาเฝ าพระองค
๓๘ถาที่ดินของขารองขึ้นฟ องขา
และรอยไถบนที่ดินนัน้ตองรํ่าไห
๓๙ถาขาเคยกินผลผลิตของมันโดยไมจาย

คาแรงคนงาน
หรือปลอยใหผูเชาที่ตองอดตาย
๔๐ก็ขอใหตนหนามงอกแทนขาวสาลี
และขอใหวัชพืชงอกแทนขาวบารเลย”
คําพูดของโยบไดจบลงตรงน้ี

เอลีฮู ตอวาเพื่อนของโยบ

๓๒ ๑ดัง นัน้ ชายทัง้ สามคนจึงหยุด
โตตอบโยบ เพราะเห็นวาโยบ

มัน่ใจในความบริสุทธิข์องตนเอง ๒แตเอ ลีฮู
ลูกชายของบา รา เคลคนบุชีจากตระกูลราม
ก็ โกรธ เขาโกรธโยบเพราะวาโยบอางวา

*๓๑:๓๓ เหมือนกับที่คนอื่นทํากัน หรืออาจจะแปลไดวา “เหมือนกับที่อาดัมทํา”
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ตนเองถูกและพระเจา ผิด ๓ เอ ลีฮูยังโกรธ
เพื่อนทัง้สามคนของโยบดวย เพราะพวกเขา
ไมสามารถหาคํา ตอบใหกับโยบ ซึ่งทําใหดู
เหมือนวาพระเจา ผิด *๔ เอ ลีฮูคอยที่จะตอบ
โยบ เพราะเพื่อนๆของโยบทัง้ สาม คนนัน้มี
อายุมากกวาเขา ๕แตเมื่อเอลีฮูเห็นวาเพื่อนๆ
ทัง้สามของโยบไมมีคําตอบในปากใหกับโยบ
เขาก็ เลยโกรธ ๖แลวเอลีฮูลูกชายของบารา
เคลคนบุชีจึงพูดวา
“ผมยังอายุน อย อยู แตพวก ทานนัน้สูงอายุ

แลว
ผมก็ เลยไมกลาที่จะแสดงความ คิด เห็นให

กับพวกทาน
๗ผมบอกกับตัว เองวา ‘ใหคน เหลา นัน้ที่มี

ประสบการณพูด
และใหผูสูงวัยสอนสติปัญญา’
๘แตความ จริงแลว เป็นวิญญาณที่อยูใน

มนุษย
คือลมหายใจของพระองคผูทรงฤทธินั์น่

แหละที่ใหความเขาใจ
๙คนแกก็อาจจะไมฉลาดก็ได
คนสูงอายุก็อาจจะยังไมเขาใจวาอะไรถูก

ตองก็ได
๑๐ผมจึงพูดวาชวยฟังผมหนอย
ใชแลว ผมจะบอกในสิ่งที่ผมรู
๑๑ดูสิ ผมไดคอยฟังคําพูดของพวกทานแลว
ผมไดฟังเหตุผลของพวกทานแลว
ในขณะที่ทานวุนอยูกับการหาคํามาพูด
๑๒ผมไดใหความ สนใจกับสิ่งที่พวก ทานพูด

มา
แตไมมีใครพิสูจนไดวาโยบผิด
และในพวกทานไมมีใครตอบคําพูดของโยบ
๑๓พวกทานอยาเพิ่งพูดวา “เขาฉลาดเกินไป

สําหรับพวกเรา
คงจะตองเป็นพระเจา เองที่ชีค้วาม ผิดใหกับ

เขาเห็น มนุษยทําไมไดหรอก”
๑๔แตโยบพูดกับพวกทานไมไดพูดกับผม
แลวผมก็จะไมเอาคํา พูดของพวก ทานไป

ตอบเขาหรอก
๑๕พวกเขาถึงกับน่ิงอึ้งไปและไมตอบอีก
พวกเขาไมเหลือคําพูดใหโตแยงอีกแลว

๑๖ผมคอยใหพวกเขาตอบอยู แตพวกเขาน่ิง
เงียบ

พวกเขายืนอยูตรงนัน้ไมพูดอะไร
๑๗ตอนน้ีถึงตาผมแลวที่จะตอบ
ผมจะบอกถึงสิ่งที่ผมรู
๑๘ผมมีคําพูดมากมาย
วิญญาณภายในผมบังคับใหผมตองพูด
๑๙ ใช แลว ใจผมเหมือนกับเหลาองุนที่ปิด

หมักอยู
เหมือนถุงหนังเหลาองุนใหมที่พรอมจะ

ระเบิดแลว
๒๐ผมตองพูด จะไดบรรเทา
ผมตองเปิดริมฝีปาก และตอบเขาไป
๒๑ผมจะไมลําเอียงเขาขางใคร
และจะไมประจบประแจงใคร
๒๒ เพราะผมประจบประแจงไมเป็น
แลวถาผมทําอยางนัน้ ผูสรางผมคงจะกําจัด

ผมในไมชา

๓๓ ๑ลุงโยบครับ ตอน น้ีชวยฟังคํา พูด
ของผมหนอย

ขอใหตัง้ใจฟังทุกๆคําที่ผมพูดดวย
๒ผมเปิดปากแลวนะ
ลิน้ในปากของผมจะพูดแลวนะ
๓คําพูดของผมกลัน่มาจากจิตใจที่ซื่อตรง
ริมฝีปากของผมจะพูดออกมาอยางชัดเจนใน

สิ่งที่ผมรู
๔พระวิญญาณของพระเจาไดสรางผมขึ้นมา
และลมหายใจของพระองคผูทรงฤทธิใ์ห

ชีวิตกับผม
๕ถาหากทานตอบผมได ก็ตอบมาเลย
เรียงถอยคําของทานไวตอ หน าผมและตัง้

หลักไว
๖ดูสิ ตอหน าพระเจา ผมกับทานก็ไมไดแตก

ตางกัน
ผมก็ถูกสรางขึ้นมาจากดินเหนียวเหมือนกัน
๗ ไมตองกลัวผมหรอก
ผมจะไมใชกําลังขมขูทานหรอก
๘แตคําพูดของทานยังกองอยูในหูของผม
และยังติดอยูในหัวของผม
๙ทานพูดวา ‘ขาบริสุทธิ ์ ไมไดลวงละเมิด
ขานัน้ขาวสะอาด ไมมีความผิดอะไร
๑๐แตดูสิ พระองคก็ยังหาเรื่องกับขา

*๓๒:๓ ซึ่งทําใหดูเหมือนวาพระเจาผิด สําเนาบางฉบับเขียนวา “ทัง้ๆที่เขาหาวาโยบผิด”
ผูคัดลอกพระคัมภีรบอกวา พวกเขาไมกลาเขียนวา “พระเจาผิด” พวกเขาก็เลยเปลี่ยนจาก
“พระเจา” มาเป็น “โยบ”
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และนับวาขาเป็นศัตรูของพระองค
๑๑พระองคเอาตรวนใสเทาขา
และไม วาขาจะไปที่ไหน พระองคก็คอย

จับตาดูขา’
๑๒แตสิ่งที่ทานพูด น้ีไมถูก ตอง ผมขอตอบ

ทานวา
พระเจานัน้ยิ่งใหญกวามนุษยคนหน่ึงคนใด
๑๓ทําไมทานถึงฟ องรองพระองควา
‘พระองคไมยอมตอบคํา พูดของขาพเจาสัก

คํา’
๑๔พระเจาพูดแลวพูดอีก
ถึงแมมนุษยอาจจะไมสังเกตเห็นก็ตาม
๑๕ ในความฝัน และภาพฝันยามคํ่าคืน
เมื่อมนุษยหลับสนิท เมื่อพวกเขาเคลิม้หลับ

อยูบนเตียง
๑๖ ในเวลานัน้เอง พระองคเปิดหูพวกเขา
และเตือนพวกเขา ทําใหพวกเขาตกใจกลัว
๑๗ เพื่อพระองคจะไดหันพวก เขาไปเสียจาก

การกระทําชัว่ของพวกเขา
และเพื่อไมใหพวกเขาหยิ่งยโส
๑๘ เพื่อป องกันไมใหพวก เขาตกลงไปในหลุม

ลึกนัน้
เพื่อชีวิตของพวก เขาจะไดไมตองขามแมน้ํา

แหงความตายนัน้
๑๙อาจมีคนหน่ึงถูกตีสอนดวยความเจ็บปวด

อยูบนเตียงของเขา
และดวยความปวด ราวเรื้อรังในกระดูกของ

เขา
๒๐ จนเขาเบื่ออาหาร
และไมอยากกินแมแตอาหารที่เอร็ดอรอย

ที่สุด
๒๑ เน้ือหนังของเขาเหี่ยวไป ไมเห็นอีกเลย
แตกระดูกที่เมื่อกอนมองไมเห็น ก็โผลออก

มา
๒๒ เขาก็คืบเขาใกลหลุมลึกนัน้
ชีวิตของเขา ก็เขาใกลความตาย
๒๓แลวสมมุติวามีทูตสวรรคองคหน่ึง
จากหลายพันองคของพระองคมาพูดใหกับ

เขา
และบอกวาคนน้ีซื่อตรง
๒๔ทูตองค นัน้เมตตากับเขาและพูดกับ

พระเจาวา
‘ชวยปกป องคนน้ีดวย อยาใหเขาตองลงไปสู

หลุมลึกนัน้
ขาพเจามีคาไถตัวเขาแลว
๒๕ขอเน้ือหนังของเขากลับไปเหมือนเด็ก

ขอใหกําลังของเขากลับคืนมาเหมือนวัย
หนุม’

๒๖แลวตอจาก นัน้คน นัน้อธิษฐานตอพระเจา
และพระองคยอมรับเขา

เขาเขาเฝ าพระองค ดวยความชื่นชมยินดี
และพระองคทําใหเขากลับไปอยูในฐานะดี

เหมือนเดิม
๒๗ เขารองเพลงใหคนฟังวา
‘ขาทําบาป และเห็นผิดเป็นชอบ
แตมันไมคุมคาเลย
๒๘พระองคไถชีวิตขา ไมใหลงไปสูหลุม ลึก

นัน้
เพื่อชีวิตของขาจะไดพบแสงสวางอีก’
๒๙พระเจาเคยทําแบบ น้ีในชีวิตของคนบาง

คน
ครัง้แลวครัง้เลา
๓๐ เพื่อนําชีวิตของเขากลับจากปากหลุม ลึก

นัน้
เพื่อเขาจะไดเห็นแสงสวางแหงชีวิตอีก
๓๑ลุงโยบครับ
ตัง้ใจฟังผมใหดี เงียบกอน ฟังผมพูดกอน
๓๒หรือถาทานมีอะไรจะพูดก็ตอบผมมาได

เลย พูดไดครับ
เพราะผมอยากจะใหทานได รับการตัดสินวา

ถูกอยูแลว
๓๓ถาไมงัน้ก็ฟังผมกอน
เงียบกอน แลวผมจะสอนปัญญาใหกับทาน”

๓๔ ๑แลวเอลีฮูก็พูดตอไปวา
๒ “ทานผูมีปัญญาทัง้หลาย ขอฟังคํา

พูดผมหนอย
ทานผูมีความรู ขอเงี่ยหูฟังผมหนอย
๓หูทดสอบคําพูดได
เหมือนกับปากแยกแยะรสชาติอาหาร
๔อยางนัน้ขอใหพวกเราชวยกันเลือกวาอะไร

เป็นสิ่งที่ถูกตอง
และชวยกันหาขอสรุปวาอะไรเป็นสิ่งที่ดี
๕ เพราะโยบพูดวา ‘ขาบริสุทธิ ์
แตพระเจาไมไดใหความยุติธรรมกับขา
๖ขาถูกนับวาเป็นคนโกหก ทัง้ๆที่ขาเป็นฝาย

ถูก
แผลของขารักษาไม หาย ทัง้ๆ ที่ขาไมไดทํา

อะไรผิดเลย’
๗มีใครเหมือนโยบบาง
เขากระหายที่จะเยาะ เยยพระเจาเหมือน

กระหายน้ํา
๘ เขาคบกับคนชัว่
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เขาเดินกับคนเลว
๙ เพราะเขาพูดวา ‘ไมมีประโยชนอะไรเลย
ที่พยายามจะทําใหพระเจาพอใจ’
๑๐ดังนัน้ ทานผูมีความเขาใจ ฟังผมเถิด
ไมมีวันที่พระเจาจะทําชัว่หรอก
พระองคผูทรงฤทธิไ์มทําผิดหรอก
๑๑ เพราะพระองคตอบแทนมนุษยตามการ

กระทําของพวกเขา
และใหสิ่งตางๆเกิดขึ้นกับพวก เขาตามการ

ใชชีวิตของพวกเขา
๑๒แนนอน พระเจาไมทําชัว่แน
พระองคผูทรงฤทธิไ์มบิดเบือนความ

ยุติธรรม
๑๓มีคนแตง ตัง้ใหพระเจาปกครองโลกหรือ

ยังไง
มีคนมอบโลกทัง้ใบน้ีไวกับพระองคหรือยังไง
๑๔ถาพระองคตัดสินใจที่จะเอาวิญญาณ
และลมหายใจที่พระองคใหไปกลับคืนมา
๑๕ทุกชีวิตก็ตองพินาศกันหมด
และมนุษยทุกคนก็จะกลับไปเป็นดิน
๑๖ถาทานมีความเขาใจ ฟังเรื่องน้ีเถิด
ชวยฟังสิ่งที่ผมพูดเถอะ
๑๗ เป็นไปไดหรือที่พระเจาผู ปกครองโลก น้ี

จะเกลียดชังความยุติธรรม
แลวทานจะประณามพระองคผู ชอบ ธรรม

และมีอํานาจวาทําผิดหรือ
๑๘พระองคเป็นผู ที่พูดกับกษตัริยวา ‘เจานัน้

ไรคา’
หรือพูดกับเหลาขุนนางวา ‘พวกเจาชัว่ราย’
๑๙พระองคไมเขาขางพวกเจานาย
และไมลําเอียงเห็นแกคนรวยมากกวาคนจน
เพราะพวก เขาทุก คนเป็นฝีมือของพระองค

ทัง้นัน้
๒๐ ในชัว่พริบตาพวกเขาก็ตายได
ในเที่ยงคืน พวกเขาชักกระตุก และตายไป
แมแตผูที่มีฤทธิอ์ํานาจก็ยังถูกเอาไป แลว ก็

ไมใชดวยฝีมือมนุษย
๒๑สายตาของพระองคจับ จองอยูบนทางของ

มนุษย
และพระองคมองเห็นทุกยาง กาวของพวก

เขา
๒๒ ไมมีความมืดมิดหรือความมืดทึบ
ที่คนทําชัว่จะใชเป็นที่หลบ ซอนตัวจาก

พระองคได
๒๓แนนอน มนุษยไมมีสิทธิท์ี่จะกําหนดเวลา
ใหพระองคไปเจอที่ศาล

๒๔พระองคบดขยีผู้มีอํานาจโดยไมไตสวน
และตัง้คนอื่นขึ้นแทน
๒๕พระองครูการกระทําของพวกเขา
และควํ่าเขาในคํ่าคืนเดียวและพวกเขาก็แตก

ละเอียดไป
๒๖พระองคจะทุบตีเขาในที่สาธารณะ
เพราะความชัว่รายของพวกเขา
๒๗ เพราะพวกเขาเลิกติดตามพระองค
และไมสนใจทางทัง้หลายของพระองค
๒๘ซึ่งเป็นเหตุที่คนยากจนตองรองขอความ

ชวยเหลือจากพระองค
และพระองคฟังเสียงรองของคนยากไรเหลา

นัน้
๒๙ถาพระองคเงียบไมตอบ ใครจะประณาม

พระองคได
ถาพระองคซอนหน าไมออกมา ใครจะไดเห็น

พระองคเลา
ไม วาชนชาติใดหรือคน หน่ึงคนใดก็ตาม

พระองคครอบครองหมด
๓๐ เพื่อคนที่ชัว่ รายจะไดไมสามารถครอบ

ครอง
หรือวางกับดักใหกับชนชาติ
๓๑ทานนาจะพูดกับพระเจาวา
‘ขาบาปไปแลว ขาจะไมทําผิดอีก
๓๒ชวยสอนขาเรื่องความผิดที่ขามองไมเห็น
ถาขาไดทําบาปอะไรไป ขาจะไมทําอีกแลว’
๓๓พระเจาตองตอบสนองทานตามขอกําหนด

ของทานหรือ
ในเมื่อทานยังปฏิเสธขอกําหนดของพระองค

เลย
แตอยางไรก็ตามทานตองเป็นคนเลือกไมใช

ผม
ทานคิดยังไงก็วามา
๓๔ผูที่มีสติปัญญาจะพูดกับผม
คือคนที่ฉลาดจะฟังผมและพูดวา
๓๕ ‘โยบพูดโดยขาดความเขาใจ
คําพูดของเขาไรสาระ’
๓๖ผมอยากใหโยบถูกสอบสวนจนถึงที่สุด
เพราะวาเขาตอบเหมือนกับคนชัว่ตอบ
๓๗ เพราะนอกจากเขาจะทําบาป
เขาก็ยังกบฏอยูเรื่อยๆ เขาตบมือเยยพวก

เรา
และทวีถอยคําตอวาพระเจา”

๓๕ ๑ เอลีฮูพูดตอไปวา
๒ “ทานคิดวาถูกแลวหรือ

ที่ทานพูดวา ‘ขาถูก พระเจาผิด’
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๓หรือเมื่อทานถามวา ‘ขาจะไดเปรียบอะไร
ขาจะไดประโยชนอะไร จากการไมทําบาป’
๔ขาจะตอบทาน
และเพื่อนๆที่อยูกับทาน
๕มองขึ้นไปบนทองฟ า ดูสิ
ดูเมฆพวกนัน้ที่อยูสูงกวาทานมากนัก
๖ถาทานทําบาป มันจะกระทบกระเทือน

พระองคตรงไหน
ถาทานละเมิดกฎหลาย ครัง้หลาย ครา

พระองคจะเป็นอะไรไปหรือ
๗ถาทานทําดี ทานไดใหความชวยเหลืออะไร

กับพระองคหรือ
หรือพระองคไดรับอะไรจากมือของทานหรือ
๘ความชัว่ รายของทานสงผลก ระ ทบตอ

มนุษยดวยกันเทานัน้
สวนความ ดีของทานก็เป็นประโยชนตอ

มนุษยเทานัน้
๙ดูสิ เมื่อคนถูกกดขี่ขมเหงอยางหนัก พวก

เขาก็รองบนกัน
พวก เขารองขอความชวย เหลือใหพนจาก

แขนของพวกผูมีอํานาจ
๑๐แตไมมีใครสักคนคิดจะพูดวา ‘พระเจาอยู

ที่ไหน คือพระองคที่สรางขา
พระองคที่มอบเพลงใหรองในยามคํ่าคืน
๑๑พระองคที่สอนเราใหมีความเขาใจมาก

กวาพวกสัตวบนแผนดิน
พระองคที่ทําใหเราฉลาดกวาพวก นกใน

อากาศ’
๑๒ดังนัน้ พวกคนชัว่รองบนกัน
แตพระองคไมตอบ เพราะพวกเขาหยิ่งยโส
๑๓พระองคไมฟังเสียงรองที่เป็นแคลมปาก
พระองคผูทรงฤทธิไ์มสนใจมันเลย
๑๔แลวนับ ประสาอะไรกับทานที่พระองคจะ

ตองมาสนใจ
ตอนที่ทานบนวาไมเห็นพระองค
และบนวาคดีอยูตอหน าพระองคแลว
และตัวทานเองยังรอคอยพระองคอยู
๑๕และยิ่ง กวานัน้ ทานยังวาพระเจาไมเคย

โกรธคนชัว่และลงโทษพวกเขา
และยังวาพระองคไมสนใจ เลยวาใครจะทํา

อะไรผิด
๑๖ลุงโยบคนน้ีก็เลยอาปากพูดคําลมๆแลงๆ
พูดพรํ่ามากมายอยางขาดความเขาใจ”

๓๖ ๑แลวเอลีฮูก็พูดตอไปวา
๒ “ทนฟังผมอีกสัก หนอย ผมจะ

อธิบายเรื่องราวใหทานฟัง
ผมยังมีคําพูดที่จะวาความใหกับพระเจา
๓ผมจะนําความรูอันกวางไกลของผมมา
และผมจะพิสูจนใหเห็นวาพระผูสรางของผม

นัน้เป็นฝายถูก
๔คําพูดของผมน้ีไมผิดแน
ผูรอบรูอยูทามกลางพวกทานแลว
๕ดูสิ พระเจานัน้ทรงฤทธิ์ แตไมไดดหูมิ่นใคร

เลย
พระองคทรงฤทธิ ์ และเด็ดขาดในการตัดสิน

ตางๆ
๖พระองคไมปลอยใหคนชัว่มีชีวิตอยู
แตพระองคใหความยุติธรรมกับคนที่ถูก

กดขี่
๗พระองคไมละสายตาจากคนดี
แตจะยกพวก เขาขึ้นไปอยูบนบัลลังกกับ

พวกกษตัริยตลอดไป
๘ถาหากวา พวกเขาถูกลามดวยโซตรวน
หรือถูกมัดดวยเชือกแหงความทุกขทรมาน
๙พระองคก็จะบอกพวกเขาถึงความผิดที่เขา

ไดทํา
และกฎตางๆที่เขาไดละเมิดเพราะพวกเขา

ทําตัวหยิ่งยโส
๑๐พระองคเปิดหูของพวกเขาใหรับ ฟังคําวา

กลาวตักเตือน
และสัง่ใหพวกเขาหันกลับจากความชัว่
๑๑หากวาพวกเขาเชื่อฟังและรับใชพระองค
เขาก็จะไดใชชีวิตที่เหลืออยูอยางเจริญ

รุงเรือง
และเดือนปีของเขาก็จะอยูอยางสุขสบาย
๑๒แตหากพวกเขาไมเชื่อฟัง เขาจะตองขาม

แมน้ําแหงความตาย *
เพราะพวกเขาขาดความเขาใจ
๑๓สวนคนที่ไมนับถือพระเจา พวกเขาก็จะ

สัง่สมความโกรธไวในใจ
ไมรองขอความเมตตาตอนที่พระองคมัดเขา
๑๔พวกเขาจะตายในขณะที่ยังหนุมอยู
ชีวิตของพวก เขาจะสัน้เหมือนกับพวกผูชาย

ขายตัว
๑๕พระเจาชวย กูคนทุกขผานทางความทุกข

ของพวกเขา
พระองคใชความทุกขยากเปิดหูของพวกเขา

*๓๖:๑๒ ขามแมน้ําแหงความตาย หรือแปลไดอีกอยางหน่ึงวา “ตายโหง”
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๑๖พระองคนําทานใหออกมาจากความทุกข
ยากไปสูที่โลงกวาง ไมแออัดคับแคบ

และโตะของทานจะพูนลนไปดวยอาหารเลิศ
หรู

๑๗แตทานน่ีคิดแตเรื่องเอาชนะคดี ทัง้ๆที่ตัว
เองเป็นฝายผิด

ทานหมกมุนอยูกับการฟ องรองพระเจา
๑๘ ระวังนะ อยาใหความรํ่ารวยหลอกเอาได
อยาใหสินบนอันยิ่ง ใหญทําใหทานหันเหไป

จากสิ่งที่ถูกตอง
๑๙ความรํ่ารวยและความพยายามสุด แรง

เกิดของทาน
จะชวยใหทานพนจากความทุกขยากไดหรือ
๒๐อยาคิดวาทานจะปลอดภัยในกลาง คืนที่

ทานรอคอยนัน้
เพราะวาชนชาติตางๆสามารถหายวับ ไปใน

ชัว่ขามคืนเดียว
๒๑ ระวัง อยาหันหน าไปสูความชัว่
เพราะความทุกข ยาก น้ีเป็นการทดสอบทาน

เพื่อทานจะไมไดทําอยางนัน้
๒๒ดูสิ พระเจานัน้ยิ่งใหญและทรงพลัง
ใครจะเป็นครูเหมือนกับพระองคได
๒๓ ใครจะสัง่ใหพระองคตองรายงานสิ่งที่

พระองคทํามา
และใครจะบังอาจพูดกับพระองควา ‘ทานทํา

ผิด’
๒๔อยาลืมเชิดชูผลงานของพระองค
เหมือนกับที่คนเอามารองเป็นเพลง
๒๕มนุษยทุกคนไดเห็นสิ่งที่พระองคสราง
พวกเขามองไดแตไกล
๒๖ดูสิ พระเจา นัน้ยิ่ง ใหญ เราไมสามารถ

เขาใจพระองคไดหรอก
อายุของพระองค นัน้เกินกวาที่เราจะคนพบ

ได
๒๗พระองคดึงหยดน้ําจากทะเล
แลวกลัน่เป็นฝนจากเมฆ
๒๘หมูเมฆเทน้ําฝนลงมา
พวก มันโปรยมันลงมาบนหมูมนุษยอยาง

เหลือเฟือ
๒๙ ใครจะเขาใจการแผของเมฆ
และเสียงรองครืนๆจากเต็นทของพระองค

ในฟ าสวรรค
๓๐ดูสิพระองคกระจายฟ าแลบไปรอบ

พระองค
และสวางจาไปถึงกนทะเล

๓๑พระองคใชฝนฟ าเพื่อเลีย้งอาหารใหกับ
ชนชาติทัง้หลาย

เพื่อใหเขามีอาหารอยางอุดมสมบูรณ
๓๒พระองคกําสายฟ าไวในมือ
และสัง่ใหสายฟ าผาลงไปที่เป า
๓๓ เสียงฟ ารองประกาศวาพระองคอยูที่น่ี
พายุประกาศถึงความโกรธอันแรง กลาของ

พระองค

๓๗ ๑พายุฝนฟ า คะนองทําใหหัวใจของ
ผมสัน่รัว

และเตนออกมานอกอก
๒ ฟังสิ ฟังเสียงอันกึกกองของพระองค
และฟังเสียงคํารามที่ออกมาจากปากของ

พระองค
๓สายฟ าของพระองคสวางจาไปทัว่ใตฟ า
และสวางจาไปจนสุดปลายแผนดินโลก
๔แลวเสียงของพระองคก็คํารามตามไป
พระองคแผดเสียงกึกกองอยางนาเกรงขาม
เมื่อไดยินแลว ไมมีใครหยัง่รูวามันจะไปไหน

ตอ
๕พระองคแผดเสียงกึกกองดวยวิธีการอันนา

อัศจรรย
และพระองคทําสิ่งยิ่ง ใหญทัง้ หลายที่เราไม

อาจเขาใจได
๖พระองคพูดกับหิมะวา “ตกลงมาสูแผนดิน

สิ”
พระองคบอกกับหยาดฝนวา “ตกลงมาอยาง

หนัก”
๗พระองคทําใหทุกคนตองถูกกักไวขางใน
เพื่อทุกคนจะไดรูถึงสิ่งที่พระองคทํา
๘สวนสัตวก็กลับไปยังที่ซอนของมัน
และไมออกมาจากรังของมัน
๙ลมพายุก็พัดมาจากคลังของมัน
ความหนาวเหน็บก็มาจากลมเหนือ
๑๐ น้ําแข็งมาจากลมหายใจของพระเจา
และทะเลกวางใหญก็เริ่มแข็งตัว
๑๑พระองคบรรจุความชุม ชื้นไวในเมฆที่

หนาทึบ
และทําใหสายฟ าแลบของพระองคกระจาย

ออกจากหมูเมฆ
๑๒หมู เมฆหมุนวนไปรอบๆตามการนําของ

พระองค
เพื่อพวก มันจะไดทําใหคํา สัง่ของพระองค

สําเร็จบนผิวโลกที่มนุษยอาศัยอยู
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๑๓ ไม วาพระองคจะใหฝนตกเพื่อการตี สอน
หรือเพื่อเป็นประโยชนตอแผน ดินของ
พระองค

หรือเพื่อแสดงความ รักอันมัน่คงของ
พระองค พระองคก็เป็นผูทําใหมันเกิด
ขึ้นทัง้นัน้

๑๔ลุงโยบครับ ฟังเรื่องน้ีใหดี
ใหอยูน่ิงๆแลวไตรตรองอยางถี่ถวนถึง

การกระทําตางๆอันนา ทึ่งเหลา น้ีของ
พระองค

๑๕ทานรูหรือวาพระเจาประกาศสัง่หมูเมฆ
และทําใหสายฟ าแลบออกมาจากหมู เมฆ

ของพระองคไดยังไง
๑๖ทานรูหรือวาหมูเมฆแผกระจายไปไดยัง

ไง
ทานรูถึงการกระทําตางๆอันนา ทึ่งของ

พระองคผูรอบรูหรือยังไง
๑๗ เมื่อลมรอนจากทิศใตพัดมาทุกคนในแผน

ดินตางก็หยุดน่ิง
แลวทานก็เหงื่อแตกอยูในเสื้อของทาน
๑๘แลวแบบทานน่ี นะ จะมาคลี่หมู เมฆออก

เหมือนกับที่พระองคทําไดหรือ
คือใหมันแข็งราวกับกระจกที่ทําจากเหล็กที่

เทลงในแมพิมพ
๑๙ ไหน ชวยสอนเราหนอยสิวาเราควรพูด

อะไรกับพระองคดี
เพราะพวก เราอยูในความ มืดและไมรูจะ

รวบรวมคดีฟ องพระองคไดยังไง
๒๐ เหมาะแลวหรือที่จะใหใครไปบอก

พระองควา มนุษยอยางผมน่ีนะจะฟ อง
รองพระองค

สับสนอยางน้ีจะไปพูดในศาลไดยังไง
๒๑แคแสงสวางเจิดจาในทองฟ าตอนที่ลมพัด

กวาดเอาหมูเมฆไป
มนุษยก็ยังมองดูไมไดเลย
๒๒แตพระองค นัน้มาจากทางเหนือดวยแสง

ทองสวางไสว
พระเจาสวมใสแสงที่แผรัศมีอันนาเกรงขาม
๒๓พระองคผูทรงฤทธิ์ นัน้พวกเราไมสามารถ

เขาใกลได
พระองคยิ่ง ใหญดวยพลัง อํานาจ ความ

ยุติธรรม และความถูกตอง

ซึ่งพระองคไมมีวันฝาฝืน *
๒๔ดังนัน้ มนุษยจึงยําเกรงพระองค
แมแตคนฉลาดทัง้ หลายก็ยังไมสามารถมอง

เห็นพระองคได”

พระยาหเวหตอบโยบ

๓๘ ๑แลวพระ ยาหเวหตอบโยบออกมา
จากพายุวา

๒ “ใครกัน น่ีที่ทําใหแบบแผนของเรามืดมน
ไป

ดวยคําพูดที่ขาดความเขาใจ
๓ เตรียมตัวของเจาใหพรอมราวกับนักรบ

เถิด
เราจะสอบสวนเจา และเจาจะตองตอบเรา
๔ เจาอยูที่ไหน เมื่อครัง้ที่เราวางรากฐานให

กับแผนดินโลก
ถาเจามีความเขาใจก็บอกเรามา
๕ ใครเป็นผูกําหนดขนาดของโลก แนนอน

เจาตองรูสิ
หรือใครขึงเชือกวัดขนาดของโลกนัน้
๖พวกเสาหลักของโลกตัง้อยูบนอะไร
หรือใครวางหินหัวมุมของมัน
๗ตอนที่เหลาดวงดาวในยาม เชารอง เพลง

รวมกัน
และพวกทูต สวรรค †ทัง้หมดก็โห รองดวย

ความสุข
๘หรือใครเอาประตูไปปิดกัน้น้ําทะเลไว
ตอนที่มันพังทะลักออกไป เหมือนเด็กที่

คลอดออกจากทองแม
๙ตอนที่เราเอาพวก เมฆมาเป็นเสื้อผาใหกับ

ทะเล
และใชความมืดทึบเป็นผาออมของมัน
๑๐และไดกําหนดขอบเขตใหกับมัน
และตัง้โครงและประตูใหกับมัน
๑๑และพูดวา ‘เจามาไดไกลแค น้ี หามเลย

จากน้ีไป
คลื่นอันมหึมาของเจาจะตองหยุดอยูแคตรง

น้ี’
๑๒ตัง้แตเจาเกิดมา เจาเคยสัง่ใหยาม เชาขึ้น

มาไหม
หรือทําใหยามรุงสางรูจักที่ของมันไหม
๑๓ เพื่อมันจะไดยึดจับปลายขอบของโลก

*๓๗:๒๓ ซึ่งพระองคไมมีวันฝ าฝืน หรือแปลไดอีกอยางหน่ึงวา “พระองคไมตอบพวกเรา
เมื่อพวกเราพยายามจะฟ องพระองค เพื่อขอความยุติธรรม”
†๓๘:๗ พวกทูตสวรรค หรือแปลตรงๆไดวา “พวกบุตรของพระเจา”
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และสะบัดคนชัว่ออกไปจากโลก
๑๔แสงอรุณเปลี่ยนหน าตาของโลกไป

เหมือนดิน เหนียวเปลี่ยนรูปไปตามตรา
ประทับ

แสงอรุณยอมสีโลกเหมือนเสื้อผา
๑๕สวนแสงสวางของคนชัว่ (คือความมืด) ก็

ถูกยึดไปจากมัน
และแขนของคนชัว่ที่เงื้อสูงเพื่อทํารายคน ก็

ถูกหักไป
๑๖ เจาเคยไปที่ตาน้ําแหงทองทะเลหรือ
หรือเจาเคยเดินทองไปในที่ลึกลับของ

มหาสมุทรหรือ
๑๗ เจาเคยเห็นประตูของดิน แดนแหงความ

ตายหรือ
หรือเจาเคยเห็นประตูของความดํา มืด มิด

หรือ
๑๘ เจาไดหยัง่ รูถึงความกวาง ใหญของแผน

ดินโลกแลวหรือ
ถาเจารูทัง้หมดน้ี ก็บอกมา
๑๙ทางที่จะนําไปสูที่อยูอาศัยของแสง สวาง

อยูที่ไหน
และที่พักของความมืดนัน้อยูที่ไหน
๒๐ เพื่อเจาจะไดพาพวก มันกลับยังเขตแดน

ของพวกมัน
และจะไดรูเสนทางไปบานของพวกมัน
๒๑ เจาคงตองรแูน เพราะเจาเกิดกอนพวกมัน

เสียอีก
และจํานวนวันปีของเจาก็มากมายมหาศาล
๒๒ เจาเคยไปที่คลังเก็บหิมะแลวหรือ
หรือวาเจาเคยเห็นคลังเก็บลูกเห็บ
๒๓ที่เราไดเก็บไวใชในยามยากลําบาก
คือในวันศึกสงคราม
๒๔หนทางที่นําไปสูจุดที่สายฟ าแลบกระจาย

ออกมาอยูที่ไหน
หรือจุดที่ลมตะวัน ออกพัดกระจายออกมาไป

บนแผนดินโลกอยูที่ไหน
๒๕ ใครขุดรองใหฝนหาใหญไหลลงมา
และทําทางสําหรับพายุฝนฟ าคะนอง
๒๖ เพื่อใหฝนตกลงสูดินแดนที่ไมมีคนอยู
และถิ่นทุรกันดารที่ไมมีมนุษยอาศัยอยู
๒๗ซึ่งจะใหความชุมฉ่ํากับดินแดนราง
และทําใหหญาผลิตนขึ้น
๒๘ฝนมีพอหรือ
หรือวาใครเป็นพอของหยาดน้ําคางหรือ
๒๙ น้ําแข็งออกมาจากครรภของใครหรือ

หรือใครไดคลอดน้ําคางแข็งแหงฟ าสวรรค
หรือ

๓๐ น้ําจับตัวแข็งราวกับหิน
สวนพื้นผิวของทะเลลึกก็จับตัวแข็ง
๓๑ เจาสามารถเอาโซมัดดาวลูกไกไวเป็น

กลุมไดหรือ
เจาสามารถแกเชือกที่รอยดาวไถไดหรือ
๓๒ เจาสามารถนําหมู ดาวออกมาปรากฏตาม

เวลาของมันไดหรือ
เจาสามารถนําหมู ดาว หมีออกมาพรอมกับ

ดาวลูกๆของมันไดหรือ
๓๓ เจารูถึงกฎทัง้หลายของฟ าสวรรคหรือ
เจาสามารถทําใหโลกทําตามกฎตางๆนัน้ได

หรือ
๓๔ เจาตะเบ็งสัง่หมูเมฆ
ใหน้ําตกลงมาทวมทนเจาไดหรือ
๓๕ เจาสามารถสงพวกสายฟ าผาออกไป
และใหมันรายงานกับเจาวา “เราอยูที่ น่ีแลว

ทาน” ไดหรือ
๓๖ ใครสอนพวกเมฆใหรูจักปลอยฝนลงมา
ใครสอนหมอกใหรูจักลอยขึ้นมา
๓๗ ใครมีสติปัญญาพอที่จะไปนับหมูเมฆได
ใครสามารถเทน้ําออกจากไหทัง้ หลายแหง

ฟ าสวรรคได
๓๘ เพื่อทําใหฝ ุนละอองจับตัวกันเป็นกอนดิน
และกอนดินจับตัวกันแนน
๓๙ เจาลาเหยื่อใหกับสิงโตไดหรือ
เจาสามารถทําใหพวกสิงหหนุมอิ่มไดหรือ
๔๐ตอนที่พวกมันพากันหมอบอยูตามถํ้า
หรือดักซุมตัวอยางลับๆลอๆ
๔๑ ใครใหอาหารกับกาหรือ ในยามที่ลูกๆของ

มันรองขอความชวยเหลือจากพระเจา
และเดินโซเซไปมาเพราะขาดอาหาร

๓๙ ๑ เจารูเวลาที่แพะภูเขาออกลูกหรือ
เจาคอยเฝ าดูกวางตัว เมียตอนที่มัน

คลอดลูกหรือ
๒ เจานับเดือนที่พวก มันตัง้ ทองจนครบได

หรือ
เจารูเวลาที่พวกมันจะออกลูกหรือ
๓ตอนที่พวกมันนัง่ยองๆเบงลูกน อย
และตกลูกออนของมันออกมา
๔ เมื่อลูกๆของมันแข็งแรง และเติบ ใหญขึ้น

ในทุงกวาง
พวกมันทิง้แมกวางไป และไมกลับมาอีก
๕ ใครปลดปลอยลาปาใหเป็นอิสระ
และใครแกเชือกลาเปลี่ยว
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๖ เราใหทุงโลงเป็นบานของมัน
และใหเขตดินเค็มเป็นที่พักอาศัยของมัน
๗มันหัวเราะเยาะความวุนวายในเมือง
และไมไดยินเสียงตะโกนของผูเป็นนายของ

มัน
๘มันทองไปตามเนินเขาตางๆเพื่อหาทุงหญา
และแสวงหาทุกสิ่งทุกอยางที่เป็นสีเขียว
๙ วัวปายักษ *ยอมรับใชเจาหรือ
มันยอมนอนอยูขางๆรางหญาของเจาหรือ
๑๐ เจาสามารถเทียมวัวปาใหไถนาเจาไดหรือ
หรือทําใหมันไถคราดพรวน ดินตามหลังเจา

ไดหรือ
๑๑ เจาจะไปพึ่งเรี่ยวแรงมากมายของมันได

หรือ
เจาจะมอบงานหนักของเจาใหกับมันทําได

หรือ
๑๒ เจาจะพึ่งมัน ใหมันเก็บเกี่ยว
และลากฟอนขาวมาไวที่ลานนวดขาวของ

เจาไดหรือ
๑๓นกกระจอกเทศกระพือปีกอยางเริงรา
แตมันก็ไมสามารถบินไดเหมือนนกกระสา

หรือนกเหยี่ยว
๑๔นกกระจอกเทศออกไขบนพื้น
และทําใหไขของมันอบอุนอยูในดิน
๑๕แลวมันลืมไปวาอาจมีตีนหน่ึงเหยียบไข

ของมันได
และพวกสัตวปาอาจจะยํ่าไขของมันได
๑๖มันทํากับลูก ออนของมันอยางรุนแรง

อยางกับไมใชลูก มัน ถึงลูกมันจะตาย
ไป

มันก็ไมสน แมมันจะเหน่ือยเปลาก็ตาม
๑๗ เพราะพระเจาสรางมันมาแบบไมรูจักคิด
และพระองคไมไดแบง ปันความเขาใจใหกับ

มันเลย
๑๘แตเมื่อมันเริ่มวิ่ง
มันหัวเราะเยาะทัง้มาและคนขี่
๑๙ เจาเป็นผูใหพละกําลังกับมาหรือ
เจาตกแตงคอของมันดวยแผงคอพลิว้ไสว

หรือ
๒๐ เจาทําใหมันกระโดดอยางกับตัก๊แตนหรือ
เสียงหายใจฟืด ฟาดอยางหยิ่งทะนงของมัน

ทําใหผูคนหวาดกลัว
๒๑มันตะกุยพื้นดินอยางดุดัน

และภาค ภูมิใจในพละกําลังของตนเอง มัน
โถมตัวเขาสูศึกสงคราม

๒๒มันหัวเราะเยาะความกลัว ไมประหวัน่
พรัน่พรึง

มันไมถอยหนีจากดาบ
๒๓ซองธนูสงเสียงสะเทือนขางตัวมัน
อีกทัง้หอกและทวนสองประกายวูบวาบอยู

ขางตัวมัน
๒๔มันพุงกราดไปขางหน าเต็มฝีเทา ตื่น เตน

สะทานไปทัง้ตัว
และไมอาจอยูน่ิงไดเมื่อเสียงแตรรบดังขึ้น
๒๕ เมื่อไดยินเสียงแตร มันก็สง เสียงรองขึ้น

ดวยความดีใจ และมันได กลิ่นสงคราม
แตไกล

มันไดยินเสียงรองตะโกนของพวกผู บังคับ
บัญชา และเสียงสัง่ลุย

๒๖ เหยี่ยวบินไดเพราะรับสติ ปัญญาจากเจา
หรือ

มันกางปีกบินไปทางใตเพราะเจาอยาง นัน้
หรือ

๒๗ เจาเป็นคนสัง่ใหนกอินทรีบินอยูสูง
และสรางรังไวบนที่สูงหรือ
๒๘มันอาศัยอยูบนหน าผา และนอนที่นัน่
มันอยูตามแนวขอบของหน าผา ซึ่งเป็นที่

หลบภัยของมัน
๒๙มันมองหาอาหารจากที่นัน่
ตาของมันมองเห็นเหยื่อไดแตไกล
๓๐ลูกๆของมันดูดกินเลือด
มีซากศพอยูที่ไหน มันก็อยูที่นัน่”

๔๐ ๑แลวพระยาหเวหก็พูดกับโยบวา
๒ “คนที่มีคดีกับเราจะมาแกไขเราผู

ทรงฤทธิห์รือ
คนที่มาฟ องรองพระเจาจะตอบไหม”

โยบตอบพระยาหเวห
๓แลวโยบก็ตอบพระยาหเวหวา

๔ “ดูสิ ขาพเจานัน้ก็กระจอกงอกงอย
ขาพเจาจะใหคําตอบกับพระองคไดยังไง
ขาพเจาจะเอามือปิดปากเงียบ
๕ขาพเจาพูดไปครัง้ หน่ึงแลว ขาพเจาจะไม

ตอบอีก
ขาพเจาพูดไปตัง้สองครัง้แลว ขาพเจาจะไม

พูดอีกแลว”

*๓๙:๙ วัวป ายักษ เป็นวัวชนิดที่ใหญที่สุด อาจตัวใหญเทาฮิบโป มีเขายาว มันสูญพันธไปใน
ปี ค.ศ. ๑๖๒๗
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พระยาหเวหพูดกับโยบตอ
๖แลวพระยาหเวหก็พูดกับโยบออกมาจาก

พายุวา
๗ “เตรียมตัวของเจาใหพรอมราวกับนักรบ

เถิด
เราจะสอบสวนเจา และเจาจะตองตอบเรา
๘ เจาจะบังอาจวาเราไมยุติธรรมหรือ
เจาจะประณามวาเราผิด เพื่อเจาจะไดเป็น

ฝายถูกหรือ
๙ เจามีพละกําลังเหมือนกับพระเจาหรือ
เจาทําเสียงรองกึกกองเหมือนฟ ารองอยาง

กับพระเจาไดหรือ
๑๐ ใหเอาความยิ่ง ใหญ และศักดิศ์รีตกแตง

ตัวเจาเถิด
ใหเอาเกียรติยศและความสงา งามสวมไวบน

ตัวเจา
๑๑ ระบายความเกรีย้วโกรธของเจาออกมา

เลย
มองดูคนหยิ่งยโสทุกคน และทําใหพวกเขา

เสียหน าสิ
๑๒มอง ดูคนหยิ่ง ยโสทุก คน และทําใหพวก

เขาตกตํ่าลงไปสิ
ใหเหยียบยํ่าคนชัว่ตรงที่ที่เขายืนอยูเถิด
๑๓ ฝังพวกน้ีไวในดินดวยกัน
หอพวกเขาไวในในโลกเบื้องลางสิ
๑๔ถาเจาทําได เราจะยินดีดวยกับเจา
ที่แขนขวาของเจาเองไดใหชัยชนะกับเจา
๑๕พิจารณาดูตัวเบ เฮ โมท *ที่เราสรางขึ้นมา

เหมือนกับที่เราสรางเจา
มันกินหญาเหมือนวัวควาย
๑๖ดูสิ กําลังของมันอยูที่ตนขา
และฤทธิข์องมันอยูที่กลามเน้ือทอง
๑๗มันทําหางแข็งๆเหมือนตนสนซีดาร
กลามเน้ือตนขาของมันสานเขาดวยกันแนน
๑๘กระดูกของมันเหมือนทอทองสัมฤทธิ์
ขาของมันเหมือนทอนเหล็ก
๑๙มันเป็นสัตวตัวเอกทามกลางสัตวทัง้

หลายที่พระองคสราง
มีแตผู สรางมันเทานัน้ที่สามารถใชดาบบุก

เขาโจมตีมัน

๒๐พวกเนินเขานําอาหารมาใหกับมัน
เป็นที่ที่พวกสัตวปาทัง้หลายมาเลนกัน
๒๑มันนอนอยูใตตนบัว
และแอบซอนอยูในหนองน้ําที่ปกคลุมไป

ดวยตนออ
๒๒ตนบัวทอดเงามาปกคลุมตัวของมันไว
ตนไมที่อยูตามธารน้ํารายลอมตัวมัน
๒๓ถึงแมน้ําจะซัดใสมันอยางแรง มันก็ไม

ตกใจ
มันไมหวัน่ ไหว แมวาแมน้ําจอรแดนจะ

กระแทกใสหน ามัน
๒๔ ใครจะสามารถทําใหตามันบอดและจับมัน

ได
ใครจะเอาตะขอไปเกี่ยวจมูกมันไดหรือ

๔๑ ๑ เจาจะเอาตะขอลากตัวเลวี อาธาน
†ออกมาไดหรือ

หรือเอาเชือกมัดปากมันได
๒ เจาจะเอาเชือกไปคลองจมูกมันไดหรือ
หรือใชตะขอเกี่ยวคางมันได
๓มันจะวิงวอนเจาครัง้แลวครัง้เลา
หรือพูดออนหวานกับเจาหรือ
๔มันจะทําสัญญากับเจา
หรือยอมเป็นขารับใชเจาตลอดไปหรือ
๕ เจาจะเลนกับมันเหมือนเลนกับนก
หรือเอาเชือกมาผูกใหพวกเด็ก หญิงของเจา

จูงเลนหรือ
๖พวกพอคาจะตอรองราคาของมัน
หรือแบงสันปันสวนขายกันหรือ
๗ เจาจะใชฉมวกทิ่มแทงหนังของมัน
หรือใชหอกแทงหัวของมันไดหรือ
๘ เอามือจับมันสิ ลองคิดดูสิวาการตอสูกับมัน

จะออกมาเป็นยังไง
เจาจะไมทําครัง้ที่สองแน
๙ความหวังที่มนุษยจะปราบมันได นัน้ตอง

พังทลายลง
แคเห็นมันก็ลมลงแลว
๑๐พอปลุกเรามันขึ้นมา มันดุรายไมใชหรือ
แลวใครจะบาบิ่นไปยืนตอหน ามัน
๑๑ จะมีใครกลามาเผชิญ หน ากับมันและออก

มาไดอยางปลอดภัย

*๔๐:๑๕ เบ เฮ โมท มักคิดกันวาเป็นตัวฮิปโป แต ผู รูบางทานคิดวาตัว น้ีเป็นสัตวในนิยาย
โบราณ
†๔๑:๑ เลวี อาธาน อาจจะเป็นจระเข หรือพระเจาอาจกําลังพูดถึงสัตวประหลาดในทะเลที่
เลาขานกันมาแตโบราณ
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ไมมีสิ่งใดภายใตฟ าสวรรคน้ีทําไดหรอก *
๑๒ จะใหเราเงียบไมพูดถึงขาอันแข็งแกรง

ของมัน
หรือพละ กําลังอันมหาศาลของมัน หรือรูป

รางที่สงางามของมันก็ไมได
๑๓ ใครจะถอดเสื้อนอกของมันออกได
ใครจะเจาะทะลวงผิวเกราะสอง ชัน้ของมัน

ไปได
๑๔ ใครจะงางขากรรไกรอันแข็งแรง
ที่มีฟันอันนาสยดสยองลอม รอบอยูของมัน

ได
๑๕สวนหลังของมันเหมือนแผงของพวก โลที่

เรียงกันเป็นแถวๆ
ซึ่งปิดแนนสนิทตอกัน
๑๖แตละอันอยูชิดกันมาก
แมแตลมก็ยังผานไมได
๑๗ โลแตละอันเชื่อมตอกันไป มันเกาะติดกัน

แนน
ไมสามารถแยกมันจากกันได
๑๘ เมื่อมันจาม ก็เกิดแสงแลบออกมา
ตาของมันเหมือนอยางแสงในยามรุงสาง
๑๙ เปลวไฟพุงออกจากปากของมัน
ประกายไฟแตกออกมา
๒๐ควันออกจากรูจมูกของมัน
อยางกับไอพวยพุงจากหมอน้ําเดือด
๒๑ลมหายใจของมันทําใหถานลุกเป็นไฟ
และเปลวไฟออกจากปากของมัน
๒๒ลําคอของมันมีพละกําลังมหาศาล
ใครเจอมันก็กลัวจนลนลาน
๒๓ ใตทองมันไมไดมีไขมันเป็นชัน้ๆ
แตแข็งอยางกับเหล็ก
๒๔มันใจแกรงกลาอยางกับหิน
ใชแลว แข็งอยางกับหินโมแป ง
๒๕ เมื่อมันยกตัวขึ้น แมแตพวกเทพเจาก็พา

กันหวาดกลัว
เมื่อมันหันมาฟาดหาง พวกเทพเจาตางถอย

หนี
๒๖แมดาบจะเขาถึงตัวมัน ก็ไมอาจแทง

ทะลวงผิวหนังมันได

ทัง้หอก ลูกธนู และทวนก็เหมือนกัน
๒๗มันมองวาอาวุธเหล็กนัน้เป็นแคเสนฟาง
และทองสัมฤทธิเ์ป็นแคไมผุ
๒๘ลูกธนูก็ไมอาจทําใหมันหนีไปได
หินที่ซัดจากสลิงใสมันก็เหมือนแกลบ
๒๙ ไมกระบองมันมองเป็นเพียงแกลบ
มันหัวเราะเยาะใสเสียงทวนที่กระเด็นจาก

หลังมัน
๓๐สวนทองของมันคมอยางกับพวกเศษหมอ

แตก
มันครูดเป็นทางบนโคลนตมอยางกับเลื่อน

นวดขาว
๓๑มันทําใหน้ําลึกเดือดอยางกับน้ําในหมอ
และทําใหทะเลป่ันปวนเหมือนหมอตมยา
๓๒ รอยที่มันวายผานไปสองประกายแวววาว
จนคนคิดวาทะเลผมหงอก
๓๓ ไมมีสิ่งใดในโลกน้ีที่เหมือนมัน
มันเป็นสิ่งที่ถูกสรางที่ไมรูจักความกลัว
๓๔มันมองไปทัว่ทุกสิ่งที่สูงสง
มันเป็นราชาเหนือสัตวปาทัง้หลาย”

โยบพูดกับพระยาหเวห

๔๒ ๑แลวโยบก็ตอบพระยาหเวหวา
๒ “ขาพเจารูวาพระองคสามารถทํา

ทุกสิ่งทุกอยางได
และแผนการของพระองคไมมี วันถูกขัด

ขวาง
๓พระองคพูดวา ‘ใครกันน่ี ที่ปิดบังแบบแผน

ของเราโดยขาดความรู’
ใช แลว ขาพเจาแถลงถึงสิ่งตางๆออกไปโดย

ไมเขาใจ
เป็นสิ่งลึกลับตางๆที่ขาพเจาคิดไมถึง
เป็นสิ่งที่ขาพเจาไมรู
๔พระองคพูดวา ‘ฟังใหดี เราจะพูด
เราจะสอบสวนเจา และเจาจะตองตอบเรา’
๕หูขาพเจาเคยไดยินเรื่องของพระองค
แตตอนน้ีตาของขาพเจาไดเห็นพระองคแลว
๖ขาพเจาก็เลยขอถอนคดี
และจะไมนัง่ในผงคลีและขีเ้ถาน้ีอีกแลว” †

*๔๑:๑๑ จะมีใคร … ไดหรอก แตบางฉบับเขียนวา “แลวใครเลาจะกลามาทาทายเรา จะ
มีใครกลามาเผชิญหน ากับเรา แลวสัง่ใหเราตองจายคาเสียหาย ทุก สิ่งทุก อยางใตฟ าสวรรค
ลวนเป็นของเราอยูแลว”
†๔๒:๖ ขาพเจาก็เลย … ขีเ้ถานีอ้ีกแลว หรือแปลไดอีกอยางหน่ึงวา “ขาพเจาก็เลยหลอม
ละลายไป แตไดรับการปลอบใจทัง้ๆที่ยังนัง่อยูในผงคลีและขีเ้ถาน้ี”
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คําตัดสินของพระยาหเวห
๗หลัง จากที่พระ ยาหเวหพูดสิ่งตางๆเหลา

น้ีกับโยบแลว พระ ยาหเวหก็พูดกับเอ ลี ฟัส
ชาวเทมานวา “เราโกรธเจาและเพื่อนทัง้สอง
ของเจายิ่ง นัก เพราะพวกเจาไมไดพูดความ
จริงเกี่ยว กับเรา อยางที่โยบผูรับ ใชของเรา
ไดพูด

๘ตอน น้ีใหพวก เจาเอาวัวตัวผูเจ็ด ตัวและ
แกะตัวผูเจ็ดตัวไปพบโยบผูรับใชของเรา ให
ถวายสัตวเหลา นัน้เป็นเครื่องเผาบูชาสําหรับ
พวก เจา เอง แลวโยบผูรับ ใชของเราจะ
อธิษฐานใหกับพวก เจา เพราะเราจะยอมรับ
เฉพาะคําอธิษฐานของโยบเทานัน้ แลวเราจะ
ไมฉีก หน าพวก เจาตามที่พวก เจาสมควรจะ
ไดรับ เพราะพวกเจาไมไดพูดถึงเราอยางถูก
ตอง อยางที่โยบผูรับใชของเราไดพูด”

๙แลวเอ ลี ฟัสชาวเทมาน บิล ดัดตระกูลชู
อาห และโศฟารชาวนาอามาห ก็ไปทําตามสิ่ง
ที่พระยาหเวหสัง่ และพระยาหเวหยอมรับคํา
อธิษฐานของโยบ

ชีวิตใหมของโยบ
๑๐ เมื่อโยบอธิษฐานใหกับเพื่อนๆของเขา

พระยาหเวหทําใหโยบกลับคืนสูสภาพดี และ
พระองคใหโยบมีมากกวาเดิมเป็นสองเทา

๑๑พี่น องชายหญิงของทาน และคนที่รูจัก
ทานมากอน ตางมารวมกินอาหารกับโยบ
ที่บาน และตางแสดงความเห็น อกเห็นใจ
โยบ พรอมทัง้ปลอบประโลมทานในเรื่องเลว
รายทัง้ หลายที่พระ ยาหเวหเคยนํามาสูทาน
แตละ คนตางมอบเงินชิน้หน่ึง และแหวน
ทองหน่ึง วงใหกับโยบ ๑๒แลวพระ ยาหเวห
ไดอวยพรชีวิตบัน้ปลายของเขามากกวาชีวิต
ในชวงตน โยบมีแกะและแพะหน่ึงหมื่นสี่พัน
ตัว อูฐหกพันตัว วัวหน่ึงพันคู และลาตัวเมีย
หน่ึง พันตัว ๑๓ทานมีลูกชายเจ็ด คน และ
ลูกสาวสามคน ๑๔ทานตัง้ ชื่อลูกสาวคนแรก
วา เยมมีาห คนทีส่องชื่อวา เคสิยาห สวนคน
ที่สามชื่อวา เคเรนหัปปุค

๑๕ ไมมีสาว ใดทัว่แผน ดินที่สวยเทากับ
ลูกสาวของโยบ พอของพวก เธอไดมอบ
มรดกใหกับพวกเธอพรอมกับพวกพี่ชายนอง
ชายของเธอ

๑๖และหลัง จากนัน้ โยบก็มีชีวิตตอไปอีก
หน่ึง รอยสี่ สิบปี เขาไดเห็นลูกหลานไปสี่ ชัว่
รุน

๑๗แลวโยบก็ตายเมื่อแกชรา
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