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 ໂຢບ  

JOB 
 

1 ພຍາມານທົດລອງໂຢບ  
 Job and His Family 

1 ໃນປະເທດອູຊ ມີຊາຍຄົນນ່ຶງຊ່ື  ໂຢບເປັນຄົນສັດຊ່ື ແລະຂາບໄຫວ້ພຣະເຈ້ົາ ເຂົາເປັນຄົນດີບ່ໍເຮັດສ ິ ່ງຊ່ົວຮ້າຍ  
2 ໂຢບມີບຸດຊາຍເຈັດຄົນ ແລະບຸດສາວສາມຄົນ 
3  ເຂົາມແີກະເຈັດພັນໂຕ ອູດສາມພັນໂຕ ງົວກວຽນຫ້າຮ້ອຍຄູ່ ແລະລໍແມຫ່້າຮ້ອຍໂຕ ມຂ້ີອຍໃຊ້ຈໍານວນຫລາຍ ເຂົາເປັນຄົນຮ່ັງ

ມທ່ີີສຸດ ໃນບັນດາຊາວຕາເວັນອອກ 
4 ພວກບຸດຊາຍຂອງໂຢບເຄີຍຈັດງານກິນລ້ຽງຂ້ຶນ ຕາມຜຽນທ່ີໄດ້ຕົກລົງກັນໄວ້ ພວກເຂົາໄດ້ເຊີນນ້ອງສາວທັງສາມຂອງເຂົາມາ

ຮ່ວມນໍາດ້ວຍ 
5 ພາຍຫລັງວັນຈັດງານກິນລ້ຽງແຕ່ລະເທ່ືອສ້ິນສຸດລົງ ໂຢບຕ້ອງຕ່ືນແຕ່ເຊ້ົາແລະຖວາຍເຄ່ືອງເຜົາບູຊາ ເພື່ອໃຫບຸ້ດຂອງເຂົາແຕ່

ລະຄົນອາດຈະທໍາບາບດ້ວຍການປມາດພຣະເຈ້ົາຢ່າງບ່ໍຮູ້ສຶກຕົວ 
 Attack on Jobís Character 

6 ຢູ່ມາວັນນ່ຶງ ມຄີນະທູດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ໄດ້ມາສູ່ພຣະພັກຂອງພຣະອົງ ພຍາມານກ ໄໍດ້ມາດ້ວຍ 
7 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈ່ຶງຖາມພຍາມານວ່າ, ìເຈ້ົາມາແຕ່ໃສî ພຍາມານທູນຕອບວ່າ, ìຂ້າພຣະອົງໄປໆມາໆທ່ົວໂລກî 
8 ແລ້ວພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວຕ່ໍພຍາມານວ່າ, ìເຈ້ົາໄດ້ພິຈາຣະນາໄຕ່ຕອງເບ່ິງໂຢບຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງເຮົາຫລືບ່ໍ ໃນໂລກນ້ີບ່ໍມີໃຜສັດ 

ຊືແ່ລະດີເຫມືອນລາວ ຂາບໄຫວເ້ຮົາ ແລະບ່ໍກະທໍາໃນສ່ິງທ່ີຊົວ່ຮ້າຍໃດໆທັງສ້ິນî 
9 ພຍາມານໄດ້ທູນຕອບວ່າ, ìຖ້າໂຢບບ່ໍໄດ້ຫຍັງເຂົາຈະຂາບໄຫວພ້ຣະອົງຫລື 
10 ພຣະອົງໄດ້ຄຸ້ມຄອງຮັກສາເຂົາ ແລະຄອບຄົວເຮືອນຊານຂອງເຂົາກັບຊັບສົມບັດຂອງເຂົາທຸກຢ່າງ ພຣະອົງໄດ້ອວຍພອນໃຫ້

ວຽກງານທຸກຢ່າງຂອງເຂົາຈະເຣີນຂ້ຶນ ແລະໄດ້ໃຫ້ເຂົາມີຝູງສັດເພ້ີມທະວີຂ້ຶນທ່ົວປະເທດ 
11 ແຕ່ບັດນ້ີ ສົມມຸດວ່າພຣະອົງເອົາທຸກສ່ິງທ່ີເຂົາມີນ້ັນຫນີໄປ ເຂົາກໍຈະປ້ອຍດ່າພຣະອົງຕ່ໍຫນ້າພຣະອົງî 
12 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງບອກພຍາມານວ່າ, ìແມ່ນແລ້ວ ທຸກສ່ິງທ່ີໂຢບມນ້ັີນເຈ້ົາເອົາໄປໄດ້ແຕ່ເຈ້ົາຢ່າທໍາຮ້າຍເຂົາî ແລ້ວພຍາມານ

ໄດ້ອອກໄປຈາກພຣະພກັຂອງພຣະຜູ້ເປ ັນເຈ້ົາ 
 ລກູ ແລະຊບັສມົບດັຂອງໂຢບຖກືທາໍລາຍ 
 Job Loses Property and Children 

13 ວັນນ່ຶງ ຂນະທ່ີບຸດທັງຫລາຍຂອງໂຢບກໍາລັງກິນລ້ຽງຢູ່ໃນເຮືອນຂອງອ້າຍກົກ 
14 ມຜູ້ີສ່ົງຂ່າວມາບອກຂ່າວແກ່ໂຢບວ່າ, ìຂນະທີພ່ວກເຮົາເອົາງົວໄຖນາຢູ່ ແລະລໍກໍາລັງກິນຫຍ້າຢູ່ໃກ້ໆ  
15 ມພີວກຊາເບອານເຂ້ົາມາປຸ້ນເອົາງົວກັບລໍທັງຫມົດໄປ ແລະຂ້າຄົນໃຊ້ເສັຽດ້ວຍດາບ ແລະຍັງຂ້ານ້ອຍຄົນດຽວທ່ີລອດຊີວິດຫນີ

ມາບອກທ່ານî 



16 ຂນະທ່ີຄົນໃຊ້ຜູ້ນ້ັນພວມເວ້ົາຢູ່ ກໍມີຄົນໃຊ້ອີກຜູ້ນ່ຶງມາບອກວ່າ, ìໄຟຂອງພຣະເຈ້ົາຕົກລົງຈາກຟ້າສວັນໄຫມແ້ກະ ແລະຄົນໃຊ້ 
ແລະເຜົາຜານເສັຽຫມດົ ຍັງແຕ່ຂ້ານ້ອຍຄົນດຽວທ່ີລອດຊີວິດຫນີມາບອກທ່ານ 

17 ຂນະທ່ີກໍາລັງເວ້ົາຢູ່ ມີອີກຄົນນ່ຶງມາບອກວ່າ, ìມຊີາວຄັນເດອານໄດ້ຈັດສາມພວກ ເຂ້ົາມາປຸ້ນພວກຂ້ານ້ອຍ ເຂົາໄດ້ອູດໄປ
ຫມດົທັງໄດ້ຂ້າຄົນໃຊ້ຂອງທ່ານທັງຫມົດ ຍັງແຕ່ຂ້ານ້ອຍຄົນດຽວທ່ີລອດຊີວິດຫນີມາບອກທ່ານî 

18 ຂະນະທ່ີເຂົາກໍາລັງເວ້ົາຢູ່ ມອີີກຄົນນ່ຶງມາບອກວ່າ, ìເວລາລູກຊາຍຍິງຂອງທ່ານກິນລ້ຽງຢູ່ທ່ີເຮືອນລູກຊາຍກົກຂອງທ່ານ  
19 ແລະໄດ້ມີລົມພະຍຸໃຫຍ່ພັດມາຈາກທະເລຊາຍ ລົມນ້ີໄດ້ກະທົບເຮືອນທັງສ່ີດ້ານ ແລະເຮືອນນ້ັນພັງທັບ ລູກຊາຍຍິງຂອງທ່ານ 

ແລະເຂົາໄດ້ຕາຍຫມົດ ຍັງແຕ່ຂ້າພະເຈ້ົາຄົນດຽວທ່ີລອດຊີວິດຫນີມາບອກທ່ານî 
20 ແລ້ວໂຢບໄດ້ລຸກຂ້ຶນຈ ກີເຄ່ືອງນຸ່ງຂອງຕົນດ້ວຍຄວາມທກຸໃຈ ເຂົາໄດ້ແຖຜົມແລ້ວຂາບລົງດິນ 
21 ແລ້ວກ່າວວ່າ, ìຂ້າພະເຈ້ົາອອກມາຈາກທ້ອງແມ່ດ້ວຍຕົວເປ່ົາ ແລະຂ້າພະເຈ້ົາຈະກັບໄປດ້ວຍຕົວເປ່ົາ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງໂຜດ

ປະທານ ແລະບັດນ້ີພຣະອົງຊົງເອົາໄປເສັຽ ສາທຸການແດ່ພຣະນາມຂອງພຣະອົງî 
22 ເຖິງແມ່ນວ່າທຸກຢ່າງນ້ີໄດ້ເກີດຂ້ຶນ ໂຢບກໍບ່ໍໄດ້ເຮັດບາບ ຫລືກ່າວໂທດພຣະເຈ້ົາແຕ່ຢ່າງໃດເລີຍ 
 

2 ພຍາມານທດົລອງໂຢບອກີ  
 Attack on Jobís Health 

1 ຢູ່ມາວັນນ່ຶງ ຄນະທູດຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ມາສ  ູ່ພຣະພັກຂອງພຣະອົງອີກ ພຍາມານກ ມໍານໍາດ້ວຍ  
2 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຖາມພຍາມານວ່າ, ìເຈ້ົາມາແຕ່ໃສî ພຍາມານທູນຕອບວ່າ, ìຂ້າພຣະອົງໄປໆມາໆທ່ົວໂລກî 
3 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຖາມວ່າ, ìເຈ້ົາໄດ້ພິຈາຣະນາໄຕ່ຕອງເບ່ິງໂຢບຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງເຮົາຫລືບໍ ໃນໂລກນ້ີບ່ໍມີຜູ້ໃດຊ່ືສັດ ແລະດີທ່ໍເຂົາ 

ເຂົາຂາບໄຫວ້ເຮົາ ແລະບ່ໍກະທໍາໃນສ່ິງທ່ີຊົວ່ຮ້າຍໃດໆທັງສ້ິນ ເຖິງແມ່ນເຮົາໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ເຈ້ົາທໍາໃຫ້ໂຢບເດືອດຮ້ອນ ຍ້ອນ
ເຈ້ົາຊັກຊວນໂດຍບ່ໍມີເຫດຜົນ ເຂົາກໍຍັງຍຶດຫມັນ້ໃນຄວາມຊ່ືສັດຕ່ໍໄປî 

4 ພຍາມານໄດ້ທູນຕອບວ່າ, ìມະນຸດຍ່ອມສລະທຸກສ່ິງເພ່ືອໃຫ້ມຊີີວິດຄົງຢູ່ 
5 ແຕ່ບັດນ້ີ ສົມມຸດວ່າພຣະອົງທໍາຮ້າຍຮ່າງກາຍຂອງເຂົາ ເຂົາກໍຈະປ້ອຍດ່າພຣະອົງຕ່ໍຫນ້າພຣະອົງî 
6 ດ່ັງນ້ັນ ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຈ່ົງຊົງກ່າວຕ່ໍພຍາມານວ່າ, ìແມ່ນແລ້ວ ເຂົາຢູ່ໃຕ້ອໍານາດຂອງເຈ້ົາ ຂໍແຕ່ເຈ້ົາຢ່າຂ້າເຂົາເທ່ົານ້ັນî 
7 ແລ້ວພຍາມານໄດ້ຫນີອອກຈາກພຣະພັກພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາ ແລະມັນໄດ້ທໍາໃຫ້ຮ່າງກາຍຂອງໂຢບເປັນບາດທ່ົວໄປ 
8 ໂຢບ ໄດ້ໄປນ່ັງຢູ່ໃກ້ໆກອງຂ້ີເຖ່ົາ ແລະໄດ້ເອົາກະບ້ິງຫມໍແ້ຕກຂູດຕາມເນ້ືອຕົວຂອງຕົນ 
9 ແລ້ວພຣັຍາຂອງໂຢບໄດ້ເວ້ົາຕ່ໍເຂົາວ່າ, ìເຈ້ົາຍັງຈະຍຶດຫມ້ັນໃນຄວາມຊ່ືສັດຢູ່ຕ່ໍໄປຫລື ເປັນຫຍັງຈ່ຶງບ່ໍດ່າພຣະເຈ້ົາ ແລ້ວຕາຍ

ເສັຽî 
10 ໂຢບໄດ້ຕອບວ່າ, ìເຈ້ົາເວ້ົາຢ່າງບ້າໆ ເມ່ືອພຣະເຈ້ົາປະທານຂອງດີໃຫເ້ຮົາ ເຮົາກ ຍິໍນດີຮັບເອົາ ແຕ່ເມ່ືອພຣະອົງປະທານຄວາມ

ຍາກລໍາບາກໃຫ້ເຮົາ ເປັນຫຍັງເຮົາຈ່ຶງຈ່ົມທຸກî ເຖິງແມ່ນຄວາມທຸກທັງຫມດົນ້ີໄດ້ເກີດຂ້ຶນ ໂຢບກໍບ່ໍໄດ້ກ່າວສ່ິງໃດປມາດພຣະ
ເຈ້ົາເລີຍ 

 Jobís Three Friends 

11 ເມ່ືອມດິສະຫາຍສາມຄົນຂອງໂຢບມາ ຄືເອລີຟັສ ຊາວເມືອງເຕມານ ບີນດັດ ຊາວເມືອງຊູອາ ແລະໂຊຟາຣ໌ ຊາວເມືອງນາອາ
ມາ ໄດ້ຍິນຂ່າວວ່າ ໂຢບມີຄວາມທຸກລໍາບາກຫລາຍ ພວກເຂົາກໍນັດກັນມາຢ້ຽມຢາມທ່ານ ເພ່ືອເລ້ົາໂລມຈິດໃຈທ່ານ 

12 ໃນລະຫວ່າງທ່ີພວກເຂົາຍັງຢູ່ບ່ໍໄກປານໃດກັບໂຢບ ພວກເຂົາກໍຫລຽວເຫັນໂຢບ ແຕ່ຈໍາບ່ໍໄດ້ ເມ່ືອພວກເຂົາມາເຖິງກໍຮ້ອງ
ໄຫ້ຄ່ໍາຄວນ ຈີກເສ້ືອຜ້າຂອງຕົນສະແດງຄວາມເສັຽໃຈ ແລ້ວຫວ່ານຂ້ີຝຸ່ນດິນຂ້ຶນເທິງອາກາດ ແລະໃສ່ຫົວຂອງຕົນ 

13 ຕ່ໍມາກໍນ່ັງຢູ່ໃນດິນກັບທ່ານຕລອດເຈັດວັນເຈັດຄືນໂດຍບ່ໍເວ້ົາຈາຫຍັງ ເພາະພວກເຂົາເຫັນວ່າ ໂຢບມີຄວາມທຸກຢ່າງຫລວງ
ຫລາຍ 

 



3 ໂຢບຈົມ່ທກຸຕໍພ່ຣະເຈົາ້  
 Job Curses the Day He Was Born 

1 ໃນທ່ີສຸດ ໂຢບກໍຮ້ອງດ່າວັນເກີດຂອງຕົນວ່າ 
2 ໂຢບກາ່ວວ່າ,  
3 ìຂໍພຣະເຈ້ົາຈ່ົງສາບແຊ່ງວັນເກີດຂອງຂ້າພຣະອົງ ຈ່ົງສາບແຊ່ງຄ່ໍາຄືນວັນຂ້າພຣະອົງມາເກີດ 
4 ໂອ ພຣະຜູ ້ເປັນເຈ້ົາ ຂໍຈ່ົງໃຫ້ວັນນ້ັນດໍາມືດ ຢ່າລະນຶກເຖິງວັນນ້ັນອີກ ຢ່າໃຫ້ແສງສວ່າງສ່ອງໃນວັນນ້ັນ 
5 ຈ່ົງທໍາໃຫ້ວັນນ້ັນມືດຕຶບ ຂໍໃຫເ້ມກປົກຄຸມແສງຕາເວັນໃຫ້ດໍາມືດ 
6 ຈ່ົງລຶບຄືນນ້ັນອອກຈາກປີ ຢ່ານັບມັນເຂ້ົາເປັນມ້ືນ່ຶງຂອງປີອີກເລີຍ 
7 ຈ່ົງທໍາໃຫ້ຄືນນ້ັນ ເປັນຫມນັປາສຈາກຄວາມມ່ວນຊ່ືນ 
8 ຈ່ົງບອກຫມມົໍນສາບແຊ່ງວັນນ້ັນ ເພາະເຂົາມີຄວາມສາມາດສ່ັງໃຫ້ເງືອກຂ້ຶນມາໄດ້ 
9 ຂໍໃດ້ດາວພຣະສຸກດໍາມືດໄປ ຈ່ົງໃຫ້ຄວາມຫວັງຄອຍຖ້າແສງອາຣຸນຂອງຄືນນ້ັນຫມດົໄປ 
10 ຈ່ົງສາບແຊ່ງຄືນນ້ັນ ເພາະວ່າມັນໃຫ້ຂ້າ 
 ພຣະອົງໄດ້ເກີດ ແລະເພາະມັນໄດ້ຊ່ອງທາງໃຫ້ຂ້າພຣະອົງມີຄວາມລໍາບາກເສັຽໃຈ 
11 ຂ້າພຣະອົງຢາກຕາຍເສັຽງຕ  ້ັງແຕ່ຢູ່ໃນທ້ອງແມ່ ຫລືຕາຍເສັຽແຕ່ເວລາເກີດທໍາອິດ 
12 ເປ ນັຫຍັງແມ່ຂອງຂ້າພຣະອົງຈ່ີງອຸ້ມຂ້າພຣະອົງໄວ້ໃນຕັກຂອງທ່ານ ເປັນຫຍັງທ່ານຈ່ຶງໃຫ້ຂ້າ 
 ພຣະອົງກິນນົມ 
13 ຖ້າຫາກຂ້າພຣະອົງຕາຍເສັຽໃນເວລານ້ັນ ບັດນ້ີຂ້າພຣະອົງກໍຫມດົທຸກ 
14 ຈະຫລັບສະບາຍຢູ່ກັບກະສັດ ແລະທ່ີປຶກສາທັງຫລາຍຂອງພຣະອົງ ຜູ້ໄດ້ສ້າງພຣະຣາຊວັງເກ່ົາແກ່ຂ້ຶນໃຫມ່ 
15 ແລ້ວຂ້າພຣະອົງກ ຈໍະນອນຫລັບເຫມືອນເຈ້ົານາຍທັງຫລາຍ ຊ່ຶງມີເງິນຄໍາໄວ້ເຕັມເຮືອນ 
16 ຫລືນອນຫລັບເຫມືອນເດັກທ່ີຕາຍໃນທ້ອງແມ່ 
17 ໃນຂ ມຸຝັງສົບນ້ັນ ຄົນຊ່ົວຈະຢຸດທໍາຊ່ົວ ແລະຄົນງານຜູ້ອິດເມ່ືອຍກໍໄດ້ຢຸດພັກ 
18 ແມ່ນແຕ່ນັກໂທດກໍຢູ່ສງົບສຸກ ເພາະບ່ໍໄດ້ຍິນສຽງຮ້າຍຂອງນາຍຄຸມເອ້ີນບອກ 
19 ຢູ່ທີນ້ັ່ນທຸກໆຄົນທັງຜູ້ໃຫຍ່ຜູ້ນ້ອຍ ແລະພວກຂ້າທາດກໍເປັນອິສຣະ 
20 ເປັນຫຍັງຈ່ຶງໃຫ້ຄົນທ່ີທຸກຂະເວທນາມີຊວິີດຢູ່ ເປັນຫຍັງຈ່ຶງໃຫ້ແສງສວ່າງແກ່ຜູ້ໂສກເສ້ົາເສັຽໃຈ 
21 ພວກເຂົາລໍຄອຍຄວາມຕາຍ ແຕ່ມັນກໍບ່ໍຕາຍ ເຂົາມັກຂຸມຝັງສົບຫລາຍກວ່າມັກຊບັສິນ 
22 ເຂົາບ່ໍມີຄວາມສຸກຖ້າບ່ໍຕາຍ ແລະຝັງເສັຽກ່ອນ 
23 ພຣະເຈ້ົາຊົງຕັດອະນາຄົດຂອງເຂົາ ແລະປິດລ້ອມເຂົາໃນທຸກດ້ານ 
24 ຂ້າພຣະອົງຮ້ອງໄຫ້ແທນການກິນເຂ້ົາ ຂ້າພຣະອົງບ່ໍເຄີຍຢຸດຮ້ອງໄຫ້ 
25 ທຸກສ່ິງທ່ີຂ້າພຣະອົງຢ້ານກົວຕົກຖືກຂ້າພຣະອົງ 
26 ຂ້າພຣະອົງບ່ໍມີຄວາມສງົບ ຫລືໄດ້ຢຸດພັກ ແລະຄວາມຍາກລໍາບາກບ່ໍເຄີຍຫມົດສ້ິນໄປ 
 

4 ມດິສະຫາຍສນົທະນາກບັໂຢບ  
 Eliphaz Speaks: Job Has sinned 

1 ຕໍ່ມາ ເອລີຟສັ ຊາວເຕມານໄດ້ເວ້ົາກ ບັໂຢບວ່າ,  
2 ìຖ້າຂ້າພະເຈ້ົາເວ້ົາ ທາ່ນຊິບ່ໍຮ້າຍບໍ ຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍສາມາດອົດເວ້ົາຕ່ໍໄປໄດ້ 
3 ທ່ານໄດ້ສອນຄົນມາຫລາຍແລ້ວ ແລະໄດ້ໃຫ້ຄົນມືອ່ອນມີກໍາລັງແຂງແຮງ 
4 ເມ່ືອຄົນໃດຄົນນ່ືງຕໍາສະດຸດ ເມ່ືອຍ ແລະຫມົດແຮງ ຄໍາເວ້ົາຂອງທ່ານກໍຊ່ອຍໃຫ້ເຂົາຢືນຂ້ືນໄດ້ 
5 ແຕ່ບັດນ້ີ ຄວາມຍາກລໍາບາກໄດ້ມາຖືກທ່ານແລ້ວ ທ່ານຫມດົກໍາລັງໃຈທ່ີຈະສູ້ກັບມັນ 
6 ທ່ານຂາບໄຫວ້ພຣະເຈົາ້ ແລະຊວິີດຂອງທ່ານກໍບ່ໍດ່າງພ້ອຍ ດ່ັງນ້ັນ ທ່ານຄວນມີຄວາມຫມ້ັນໃຈ ແລະຄວາມຫວັງ 



7 ຈ່ົງຄິດເບ່ີງວ່າ ທ່ານເຫັນໃຜແດ່ຈັກຄົນນ່ືງ ທີເ່ປັນຄົນຊອບທັມແຕ່ໄດ້ຮ ບັຄວາມພິນາດ 
8 ຕາມທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເຫັນຄື ບຸກຄົນຜູ້ໄຖ່ຄວາມຜິດ ແລະຫວ່ານຄວາມຊ່ົວກ ໄໍດ້ເກັບກ່ຽວຢ່າງນ້ັນ 
9 ພຣະເຈ້ົາຊົງທໍາລາຍເຂົາດ້ວຍພຣະພິໂຣດເຫມືອນລົມພະຍຸ 
10 ຄົນຊ່ົວແຜດສຽງຮ້ອງຄາງເຫມອືນດ່ັງສີງ ແຕ່ພຣະເຈົ້າຊົງໃຫເ້ຂົາງຽບ ແລະຫັກແຂ້ວເຂົາເສັຽ 
11 ເຫມືອນສີງທ່ີບ່ໍມີຫຍັງຂົບກີນເປັນອາຫານ ມັນຕ້ອງຕາຍແລະລູກຂອງມັນກໍກະຈັດກະຈາຍໄປ 
12 ມຄໍີານ່ືງດັງມາເຖີງຂ້າພະເຈ້ົາຢ່າງຄ່ອຍໆ ຄໍານ້ັນດັງມາຄ່ອຍຫລາຍເກືອບຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຍີນ 
13 ມັນເຫມືອນກັບຄວາມຝັນຮ້າຍຊ່ືງຮົບກວນຄວາມຫລັບຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ 
14 ຂ້າພະເຈ້ົາຢ້ານກົວຕົວສ່ັນ ທົວ່ຕົນຕົວຂອງຂ້າພະເຈ້ົາສ່ັນສະທ້ານດ້ວຍຄວາມຢ້ານ 
15 ມລົີມເບົາໆພັດຫນ້າຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ ຂົນຫນັງຂອງຂ້າພະເຈ້ົາລຸກຊັນດ້ວຍຄວາມຕົກໃຈ 
16 ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເຫັນແນວນ່ືງຢູ່ທ່ີນ້ັນ ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຈ້ອງເບ່ີງ ແຕ່ບອກບ່ໍໄດ້ວ່າແມ່ນຫຍັງ ແລ້ວຂ າ້ພະເຈ້ົາໄດ້ຍີນສຽງດ່ັງອອກມາ

ແຕ່ຄວາມງຽບວ່າ, 
17 ìໃນສາຍພຣະເນດຂອງພຣະເຈ້ົາ ຄົນຊອບທັມມີຫລື ມະນຸດຈະບໍຣິສຸດຕ່ໍຫນ້າຜູ້ສ້າງເຂົາໄດ້ຫລື 
18 ພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄວ້ພຣະທັຍໃນພວກເທວະດາຂອງພຣະອົງ ພຣະອົງຊົງພົບເຫັນຄວາມຜິດໃນເທວະດາເຫລ່ົານ້ັນ 
19 ທ່ານຄິດວ່າພຣະອົງຈະຊົງໄວ້ວາງພຣະທັຍໃນສ່ີງທ່ີສ້າງດ້ວຍດີນຫນຽວຫລື ສ່ີງທ່ີເປັນດີນນ້ັນຈະຖືກຂະຍ້ີເຫມອືນບີບແມງເມ່ົາ 
20 ຄົນຜູ້ນ່ືງອາດຈະມີຊີວິດຢູ່ໃນເວລາເຊ້ົາ ແຕ່ກ່ອນຄ່ໍາເຂົາອາດຈະຕາຍເສັຽໂດຍບ່ໍມີໃຜຮູ້ 
21 ສ່ີງທັງຫມົດທ່ີເຂາົມມີານ້ັນກໍສູນເສັຽໄປ ເຂົາຕາຍໄປໂດຍບ່ໍທັນຮູ້ຫຍັງî 
 

5   
Job is Corrected by God 

1 ໂຢບເອີຍ ຈ່ົງເອ້ີນເບ່ີງດູ ມຜູ້ີໃດຈະຕອບທ່ານ ເທວະດາອົງໃດຈະມາຊ່ອຍທ່ານ 
2 ຄົນໃຈຮ້ອນຕາຍຍ້ອນຄວາມໂກດ ຄົນໂງ່ຕາຍຍ້ອນຄວາມຮ້າຍ 
3 ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເຫັນພວກຄົນໂງ່ເບ່ີງຄືວ່າມີຖານະຫມັນ້ຄົງ ແຕ່ທັນໃດນ້ັນຄໍາແຊ່ງດ່າກໍຕົກຖືກເຮືອນຂອງເຂົາ 
4 ພວກລູກຫລານຂອງເຂົາບ່ໍເຄີຍໄດ້ພົບຄວາມປອດໄພ ໃນສານຕັດສີນບ່ໍມີໃຜຢືນຂ້ືນຊ່ອຍເຂົາ 
5 ຄ ນົຜູ້ຫີວເຂ້ົາຈະຮັບປະທານຜົນເກັບກ່ຽວຂອງເຂົາ ແມ່ນແຕ່ພືດຜົນທ່ີງອກຂ້ືນໃນກາງຫນາມຂອງເຂົາກໍເອົາໄປ ຄົນອຶດຢາກໄດ້

ສົມບັດຂອງເຂົາ 
6 ບາບແລະຄວາມຍາກລໍາບາກບ່ໍໄດ້ງອກອອກມາຈາກດີນ 
7 ແມ່ນແລ ວ້ ມະນຸດໄດ້ຮັບຄວາມຍາກລໍາບາກມາຈາກການກະທໍາຂອງຕົນ ແນ່ນອນເຫມືອນກັບແປວໄຟຍ່ອມປິວຂ້ືນຈາກກອງ

ໄຟ 
8 ຖ້າຂ້າພະເຈ້ົາເປັນທ່ານ ຂ້າພະເຈ້ົາຄືນໄປຫາພຣະເຈ້ົາ ແລະມອບເຣ່ືອງຣາວຂອງທ່ານຕ່ໍພຣະອົງ 
9 ພຣະອ ົງຊົງກະທໍາການອັນຍ່ີງໃຫຍ່ທີພ່ວກເຮົາເຂ້ົາໃຈບ່ໍໄດ້ ແລະການອັດສະຈັນຂອງພຣະອົງກໍນັບບ່ໍຖ້ວນ 
10 ພຣະອົງຊົງໃຫ້ຝົນຕົກລົງມາເທີງແຜ່ນດີນ ແລະຊົງໃຫ້ນ້ໍາມີໃນທ່ົງນາ 
11 ເອີ ແມ່ນພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ຊົງຍົກຄົນຕ່ໍາຕ້ອຍຂ້ືນ ແລະຊົງໂຜດຜູ້ໂສກເສ້ົາເສັຽໃຈໃຫ້ໄດ້ຮັບຄວາມມ່ວນຊ່ືນ 
12 ພຣະອົງຊົງຂັດຂວາງເລ່ກົນຫລອກລວງ ເພ່ືອມືຂອງເຂົາຈະທໍາບ່ໍສໍາເຣັດ 
13 ຊົງດັກຈັບຄົນສລາດດ້ວຍອຸບາຍຂອງເຂົາເອງ ແລະໂຄງການຂອງຄົນຫລັກແຫລມກໍສ້ີນລົງໂດຍດ່ວນ 
14 ເຖີງແມ່ນກາງເວັນເຂົາກໍຢູ່ໃນໃນມືດ 
15 ແຕ່ພຣະເຈ້ົາຊົງຊ່ອຍຄົນຍາກຈົນໃຫ້ພ້ົນຈາກຄວາມຕາຍ ແລະຊົງຊ່ອຍຄົນຂັດສົນໃຫ້ພ້ົນຈາກການກົດຂ່ີ 
16 ພຣະອົງຊງົໃຫ້ຄວາມຫວັງແກ່ຄົນຍາກຈົນ ແລະຊົງປິດປາກຄົນອະທັມ 
17 ຄວາມສຸກຍ່ອມມີກັບບຸກຄົນຜູ້ພຣະເຈ້ົາຊງົຕີສອນ ຢ່າເສັຽໃຈເມ່ືອພຣະອົງຊົງຕໍາຫນິ 
18 ພຣະເຈ້ົາຊົງທໍາໃຫ້ບາດເຈັບ ແຕ່ພຣະອົງຊົງພັນບາດແຜໃຫ້ພຣະຫັດຂອງພຣະອົງຊົງຂ້ຽນຕີທ່ານ ແຕ່ພຣະອົງຊົງຮັກສາໃຫ້ດີ 



19 ພຣະອົງຈະຮັກສາທ່ານໃຫ້ພ້ົນຈາກອັນຕະຣາຍຕລອດເວລາ 
20 ເມື່ອມກີານອຶດຢາກ ພຣະອົງຈະຊົງຊ່ອຍທ່ານບ  ່ໍໃຫ້ຕາຍ ແລະຈະຊົງປ້ອງກັນທ່ານບ່ໍໃຫ້ຕາຍໃນສົງຄາມ 
21 ພຣະເຈ້ົາຈະຊົງຊອ່ຍທ່ານໃຫ້ພົນ້ຈາກການຕົວະ ແລະຫມີນ່ປມາດ ພຣະອົງຈະຊົງຊ່ອຍທ່ານເມ່ືອໄພວິບັດມາເຖີງ 
22 ທ່ານຈະຫົວຂວັນການທໍາລາຍ ແລະການອຶດຢາກ ຈະບ່ໍຢ້ານກົວສ ັດປ່າ 
23 ທ່ົງນາທ່ີທ່ານໄຖຈະບ່ໍມີຫີນ ສັດປ່າທ່ີໂຫດຮ້າຍຈະບ່ໍທໍາລາຍທ່ານ 
24 ທ່ານຈະມີຊີວິດຢູ່ໃນຕູບຜ້າເຕັນຢ່າງສງົບສຸກ ແລ້ວທ່ານຈະເຫັນແກະຂອງທ່ານມີຄວາມປອດໄພ 
25 ທ່ານຈະມີລູກຫລານຫລາຍເຫມືອນກັບຫຍ້າ 
26 ທ ່ານຈະມີອາຍຸຍືນຈົນເຖ້ົາແກ່ ເຫມືອນເມັດເຂ້ົາສຸກໃນຣະດູເກັບກ່ຽວ 
27 ໂຢບເອີຍ ພວກເຮົາໄດ້ຮຽນຮູ້ສ່ີງນ້ີຢ່າງຄັກແນ ແ່ລ້ວ ມນັເປັນຄວາມຈີງ ບັດນ້ີຈ່ົງຮັບໄວ້ເທີນî 
 

6 ໂຢບຕາໍຫນສິະຫາຍຂອງຕົນ  
 Job Replies: My Complaint is Just 

1 ແລ້ວໂຢບຕອບວ່າ, 
2 ìໂອ ຂ້າພະເຈ້ົາຢາກຈະຊ່ັງເບ່ີງຄວາມຮ້ອນໃຈຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ ແລະເອົາຄວາມຍາກລໍາບາກຂອງຂ້າພະເຈ້ົາໃສ່ໃນຕຣາຊີງ 
3 ກໍຈະຫນັກກວ່າຂ້ີດີນຊາຍໃນທະເລ ເພາະເຫດນ້ີຄໍາເວ້ົາຂອງຂ້າພະເຈ້ົາກໍຫຸນຫັນ 
4 ເພາະທະນູຂອງອົງຜູ້ມີອໍານາດຍ່ີງໃຫຍ່ກໍຢູ່ໃນຕົວຂ້າພະເຈ້ົາ ຈິດໃຈຂອງຂ້າພະເຈ້ົາດ່ືມພິດຂອງມັນ ຄວາມຫນ້າຫວາດກົວຈາກ

ພຣະເຈ້ົາ ລຽນເປັນແຖວສຸມເຂ້ົາໃສ່ຂ້າພະເຈ້ົາ 
5 ລໍປ່າຮ້ອງເມ່ືອມນັມີຫຍ້າຫລື ງົວເຖິກຮ້ອງເທີງກອງຫຍ້າຂອງມັນຫລື 
6 ຈະຮັບປະທານສ່ີງທ ີ ່ຈືດໂດຍບ່ໍໃສ່ເກືອໄດ້ຫລື ຫລືຫມາກເຂືອມີຣົດຢ່າງໃດແດ່ 
7 ສ່ີງທ່ີຈິດໃຈຂອງຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍຍອມແຕະຕ້ອງນ້ັນ ກ ບັເປັນອາຫານທ່ີເບ່ືອຫນ່າຍຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ 
8 ìໂອ ຂ້າພະເຈ້ົາຢາກຈະໄດ້ສົມດ່ັງທ່ີທູນຂໍ ແລະຂໍພຣະເຈ້ົາຊົງປະທານຕາມຄວາມປາຖນາຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ 
9 ວ່າພຣະເຈ້ົາພໍພຣະທັຍທີຈ່ະຂະຍ້ີຂ້າພະເຈ້ົາ ວ່າພຣະອົງຈະໃຊ້ພຣະຫັດຂອງພຣະອົງຢ່າງເຕັມທີ ແລະຕັດຂ້າພະເຈ້ົາອອກເສັຽ 
10 ນ້ີຈະເປັນການເລ້ົາໂລມໃຈຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ ຂ້າພະເຈ້ົາຄົງຈະເຕ້ັນໂລດແມ່ນວ່າໃນຄວາມເຈັບປວດຈະຂາດໃຈ ເພາະຂ້າພະເຈ້ົາ

ບ່ໍໄດ້ປະຕິເສດພຣະຄໍາຂອງພຣະອົງຜູ້ບໍຣິສຸດນ້ັນ 
11 ຂ້າພະເຈ້ົາບໍ່ມກໍີາລັງ ທີຂ້່າພະເຈ້ົາຈະຄອຍ ແລະສ່ີງໃດເປັນອະວະສານຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ ທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາຈະຕ້ອງອົດທົນ 
12 ກໍາລັງຂອງຂ າ້ພະເຈ້ົາເປັນກໍາລັງຂອງຫີນຫລື ເນ້ືອຂອງຂ້າພະເຈ້ົາເປັນເນ້ືອທອງສໍາຣິດຫລື 
13 ທ່ີຈີງຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍມີຄວາມຊ່ອຍເຫລືອໃນຕົວຂ້າພະເຈ້ົາເລີຍ ຂ້າພະເຈ້ົາຈົນປັນຍາເສັຽແລ້ວ 
14 ìບຸກຄົນຜູ້ໃດຫນ່ວງຫນ່ຽວຄວາມກະຣຸນາໄວ້ຈາກເພ່ືອນກໍປະຖ້ີມຄວາມຢໍາເກງອົງພຣະຜູ້ມອໍີານາດຍ່ີງໃຫຍ່ 
15 ພີນ້່ອງຂອງຂ້າພະເຈ້ົາທໍຣະຍົດຢ່າງຫ້ວຍ ຢ່າງຫ້ວຍທີນ້ໍ່າໄຫລລ້ົນ 
16 ຊ່ືງດໍາໄປເຫດດ້ວຍນ້ໍາແຂງ ແລະຫີມມະເປ່ືອຍລະລາຍໄປນ້ັນ 
17 ໃນເວລາຮ້ອນມັນກໍຫາຍໄປ ເມ່ືອຮ້ອນມັນກໍສູນໄປຈາກທ່ີຂອງມັນ 
18 ຫມູຄົ່ນເດີນທາງຫັນອອກຈາກທາງຂອງເຂົາ ເຂົາຂ້ືນໄປຍັງທ່ີຮ້າງເປ່ົາ ແລະພິນາດ 
19 ຫມູ່ຄົນເດີນທາງຈາກເຕມາມອງເບ່ີງ ຄົນເດີນທາງຂອງເມືອງເຊບາລໍຄອຍຫມູຄົ່ນເຫລ່ົານ້ັນ 
20 ເພາະເຂົາທັງຫລາຍຫວັງໃຈ ເຂ າົຈ່ີງຕ້ອງຜິດຫວັງ ເຂົາມາເຖີງທ່ີນ້ັນ ແລະຕ້ອງຫຍຸ້ງໃຈ 
21 ບັດນ້ີ ທາ່ນທັງຫລາຍເປັນຢ່າງນ້ັນແກ່ຂ້າພະເຈ້ົາ ທ່ານເຫັນຄວາມຍາກລໍາບາກ ແລະທ່ານກ ໍຢ້ານ 
22 ຂ້າພະເຈ້ົາເວ້ົາວ່າ, ìຂໍຂອງຂວັນໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາແດ່ ຫລືຂໍສີນຈ້າງຈາກຊັບສົມບັດຂອງທ່ານໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາ 
23 ຫລືວ່າຂໍຊ່ອຍຂ້າໃຫ້ພ້ົນຈາກມືຂອງສັດຕູ ຫລືວ່າຂໍໄຖ່ຂ້າພະເຈ້ົາຈາກມືຂອງຜູ້ບີບບັງຄັບຫລື 
24 ìສອນຂ້າພະເຈ້ົາ ແລະຂ້າພະເຈ້ົາຈະງຽບ ຂໍທໍາໃຫຂ້້າພະເຈ້ົາເຂ້ົາໃຈວ່າຂ້າພະເຈ້ົາຜິດສ່ີງໃດ 



25 ຄໍາຊືຕົ່ງມີອໍານາດຫລາຍແທ້ໆ ແຕ່ຄໍາຕິເຕືອນຂອງທ່ານຕິເຕືອນສ່ີງໃດທ່ານຄິດວ່າທ່ານຕິຕຽນຖ້ອຍຄໍາໄດ້ຫລື ເມ່ືອຄໍາປາໄສ
ຂອງຄົນສ້ີນຫວັງເປັນແຕ່ລົມ 

26 ທ່ານທັງຫລາຍຄົງຈະໄດ້ຈັບສລາກເອົາລູກກໍາພ້າພໍ ່ແລະຕ່ໍຣອງເອົາເພ່ືອນຂອງທ່ານເຫມືອນເປັນສີນຄ້າ 
27 ìແຕ່ບັດນ້ີ ຂໍມອງດູຂ້າພະເຈ້ົາ ເພາະຂ້າພະເຈ້ົາຈະບ່ໍມຸສາຕ່ໍຫນ້າຂອງທ່ານ 
28 ຂ ຈ່ົໍງຄິດໃຫມ່ ຢ່າຜິດທັມເລີຍ ກັບຄິດໃຫມ່ເຖີດ ຂ້າພະເຈ້ົາຍັງຖືກຢູ່ 
29 ມຄີວາມຜິດສ່ີງໃດເທີງລ້ີນຂ້າພະເຈ້ົາຫລື ຂ້າພະເຈ້ົານ້ັນຫລືບ່ໍຮູ້ເຖີງໄພວິບັດ 
 

7 ໂຢບເວົາ້ທັກທ້ວງພຣະເຈົາ້ 
 Job: My Suffering Is without End 

1 ìມະນຸດບ່ໍມີການເຂ້ົາປະຈໍາການເທີງແຜ່ນດີນໂລກຫລື ແລະຊີວິດຂອງເຂົາບ່ໍເຫມືອນຂອງລູກຈ້າງດອກຫລື 
2 ເຫມືອນຢ່າງທາດທ່ີຄິດເຖີງເວລາຄ່ໍາ ແລະເຫມືອນຢ່າງລູກຈ້າງຜູ້ລໍຄອຍຄ່າຈ້າງ 
3 ເຊ່ັນດຽວກັນ ຂ້າພະເຈ້ົາຕ້ອງໄດ້ຮ ບັສ່ວນຄວາມອະນິດຈັງເປັນເດືອນໆ ແລະເຂົາແບ່ງຄືນແຫ່ງຄວາມຫນ້າສັງເວດແກ່ຂ້າພະເຈ້ົ

າ 
4  ເມ່ືອຂ້າພະເຈ້ົານອນລົງ ຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ ìເມ່ືອໃດຫນໍ ຂ້າຈະລຸກຂ້ືນì ແຕ່ກາງຄືນກໍຍາວ ແລະຂ້າພະເຈ້ົາກໍພິກໄປພິກມາຈົນ

ຮອດຮຸ່ງເຊ້ົາ 
5 ເນ້ືອຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຫ່ົມຫນອນ ແລະຝຸ່ນ ຫນັງຂອງຂ້າພະເຈ້ົາແຂງຂ້ືນ ແລ້ວກໍຍະອອກໃຫມ ່
6 ວັນຄືນຂອງຂ້າພະເຈ້ົາໄວກວ່າກະສວຍຂອງຊ່າງຕ່ໍາຜ້າ ແລະສ້ີນສຸດລົງດ້ວຍປາສຈາກຄວາມຫວັງ 
7 ìຂໍຊົງຈໍາໄວ້ວ່າ ຊວິີດຂອງຂ້າພຣະອົງເປັນແຕ່ລົມຫາຍໃຈ ຕາຂອງຂ້າພຣະອົງຈະບ່ໍເຫັນສ່ີງໃດອີກເລີຍ 
8 ຕາຂອງຜູ້ທ່ີເຫັນຂ້າພຣະອົງຈະບ່ໍໄດ້ເບ່ີງຂ້າພຣະອົງອີກຕ່ໍໄປ ຝ່າຍພຣະເນດຂອງພຣະອົງມອງຫາຂ້າພຣະອົງ ຂ້າພຣະອົງກໍໄປ

ເສັຽແລ້ວ 
9 ເມກຈາງ ແລະຫາຍໄປສັນໃດ ບຸກຄົນທ່ີລົງໄປຍັງພິພົບຄົນຕາຍກໍບ່ໍໄດ້ກັບມາສັນນ້ັນ 
10 ເຂົາບ່ໍກັບໄປເຮືອນຂອງເຂົາອີກ ຫລືທ່ີຢູ່ຂອງເຂົາກໍບ່ໍຮູ້ຈັກເຂົາອີກເລີຍ 
11 ìເພາະສະນ້ັນ ຂ້າພຣະອົງຈ່ີງບ່ໍຍັງຢ້ັງປາກຂອງຂ້າພຣະອົງ ຂ້າພຣະອົງຈະເວ້ົາດ້ວຍຄວາມແສນລະທົມແຫ່ງຈິດໃຈຂອງຂ້າພຣະ

ອົງ ຂ້າພຣະອົງຈະຈ່ົມດ້ວຍຄວາມຂ່ົມຂ່ືນແຫ່ງຈິດໃຈຂອງຂ້າພຣະອົງ 
12 ຂ້າພຣະອົງເປັນທະເລ ຫລືເປັນມັງກອນຫລື ພຣະອົງຈ່ີງຊົງວາງຍາມເຝ້ົາຂ້າພຣະອົງ 
13 ເມ່ືອຂ້າພຣະອົງເວ້ົາວ່າ ìຕຽງຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຈະເລ້ົາໂລມຂ້າພະເຈ້ົາ ບ່ອນນອນຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຈະບັນເທົາການຮ້ອງທຸກຂອງ

ຂ້າພະເຈ້ົາî 
14 ແລ້ວພຣະອົງກໍທໍາໃຫ້ຂ້າພຣະອົງຢ້ານດ້ວຍຄວາມຝັນ ແລະທໍາໃຫ້ຂ້າພຣະອົງຫວາດກົວດ້ວຍນິມິດ 
15 ຈິດໃຈຂອງຂ້າພຣະອ ງົຈ່ີງເລືອກທ່ີຈະອຶດອັດຕາຍ ຍ່ີງກວ່າເຫລືອແຕ່ກະດູກຢ່າງນ້ີ 
16 ຂ າ້ພຣະອົງເບ່ືອຊີວິດ ຂ້າພຣະອ ົງຈະບ່ໍຢູ່ຄ້ໍາຟ້າ ປ່ອຍຂ້າພຣະອົງແຕ່ລໍາພັງເຖີດ ເພາະວັນຄືນຂອງຂ້າພຣະອົງເປັນແຕ່ພຽງລົມ

ຫາຍໃຈ 
17 ມະນຸດເປັນຫຍັງ ພຣະອົງຈ່ີງຊົງຖືວ່າເຂົາສໍາຄັນ ແລະທ່ີພຣະອົງໃສ່ພຣະທັຍເຂົາ 
18 ຊົງຢ້ຽມເຂົາທຸກເຊ້ົາ ຊງົທົດລອງເບ່ີງເຂົາທຸກຂນະ 
19 ອີກດົນປານໃດພຣະອົງຈ່ີງຈະບ່ໍຊົງມອງເບ່ີງຂ້າພຣະອົງ ຫລືປ່ອຍຂ້າພຣະອົງແຕ່ລໍາພ ັງ ຈົນຂ້າພຣະອ ງົຈະກືນນ້ໍາລາຍຂອງຕົນ

ໄດ້ 
20 ຂ້າແຕ່ພຣະອົງຜູ້ເຝ້ົາມະນຸດ ຖ້າຂ້າພຣະອົງທໍາບາບ ຂ້າພຣະອົງທໍາສ່ີງໃດແກ່ພຣະອົງ ເປັນຫຍັງພຣະອົງຈ່ີງຊົງທໍາໃຫ້ຂ້າພຣະ

ອົງເປັນເປ້ົາຫມາຍຂອງພຣະອ ງົ ເປັນຫຍັງຂ້າພຣະອ ງົຈ່ີງເປັນພາຣະຂອງພຣະອົງ 
21 ເປັນຫຍັງພຣະອົງບ່ໍຊົງປະທານອະພັຍແກ່ການທໍຣະຍົດຂອງຂ້າພຣະອົງ ແລະນໍາເອົາບາບຂອງຂ້າພຣະອ ງົໄປເສັຽ ເພາະບັດນ້ີ

ຂ້າພຣະອົງຈະນອນລົງໃນຝຸ່ນຂ້ີດີນ ພຣະອົງຈະຊົງຊອກຫາຂ້າພຣະອົງ ແຕ່ຂ້າພຣະອົງຈະບ່ໍຢູ່ແລ້ວî 



 

8 ບນີດັດຢນືຢັນຄວາມຍຸດຕທິມັຂອງພຣະເຈົາ້  
 Bildad Speaks: Job Should Repent 

1 ແລ້ວບີນດັດຕະກູນຊູອາຕອບວ່າ,  
2 ìທ່ານຈະເວ້ົາຢ່າງນ້ີຢູ່ດົນປານໃດ ແລະຄໍາເວ້ົາຂອງທ່ານຈະເປັນພະຍຸນານປານໃດ 
3 ພຣະເຈ້ົາຊົງບິດເບືອນຄວາມຍຸດຕິທັມຫລື ຫລືອົງຜູ້ມີອໍານາດຍ່ີງໃຫຍ່ບິດເບືອນຄວາມຍຸດຕິທັມຫລື 
4 ຖ້າລູກຂອງທ່ານໄດ້ກະທໍາບາບຕ່ໍພຣະອົງ ພຣະອົງກໍຊົງມອບເຂົາທ ງັຫລາຍໄວ້ໄວ້ໃນອໍານາດຂອງການທໍຣະຍົດຂອງເຂົາ 
5 ຖ້າທ່ານຈະຫມ່ັນສແວງຫາພຣະເຈ້ົາ ແລະອ້ອນວອນຕ່ໍອົງຜູ້ມີອໍານາດຍ່ີງໃຫຍ່ 
6 ຖ້າທ່ານບໍຣິສຸດ ແລະທ່ຽງທັມ ແນ່ນອນ ແລ້ວພຣະອົງຈະຊົງຕ່ືນຂ້ຶນເພ່ືອທ່ານ ແລະຊົງຄືນທ່ີອາສັຍແຫ່ງຄວາມຊອບທັມໃຫ້ 
7 ເຖີງແມ່ນວ່າການເລ້ີມຕ້ົນຊີວິດຂອງທ່ານຈະເລັກນ້ອຍ ແຕ່ຕ່ໍໄປປາຍໆຈະໃຫຍ່ໂຕຂ້ຶນ 
8 ìຂ້າພະເຈ້ົາຂໍຮ້ອງ ໃຫ້ທ່ານຖາມຄົນບູຮານເບ່ີງ ແລະຄິດເບ່ິງວ່າບັນພະບຸຣຸດຄ້ົນພົບສ່ີງໃດແດ່ 
9 ເພາະສວ່ນເຮົາ ຊວິີດສ້ັນເຫມືອນຫາກໍເກີດມ້ືວານນ້ີ ບ່ໍຮູ້ຈັກຫຍັງເລີຍ ເພາະວັນຄືນຂອງເຮົາເທີງແຜ່ນດີນໂລກປຽບເຫມືອນເງົາ 
10 ເຂົາຈະບ່ໍສອນທ່ານແລະບອກທ່ານ ແລະກ່າວຄໍາຈາກຄວາມເຂ້ົາໃຈຂອງເຂົາຫລື 
11 ìຕ້ົນອ້ໍຈະງອກຂ້ຶນໃນບ່ອນທ່ີບ່ໍມຕົີມໄດ້ຫລື ແລະຈະງອກງາມໃນບ່ອນທ່ີບ່ໍມີນ້ໍາໄດ້ຫລື 
12 ຂນະທ  ່ີມີດອກຍັງບ່ໍໄດ້ຕັດລົງ ມັນກໍຫ່ຽວແຫ້ງໄປກ່ອນຕ້ົນໄມ້ອ  ່ືນໆ 
13 ທາງຂອງບັນດາຜູ້ທ່ີລືມພຣະເຈ້ົາກໍເປັນຢ່າງນ້ັນແຫລະ ຄວາມຫວັງຂອງຄົນທ່ີບ່ໍນັບຖືພຣະເຈ້ົາຈະພິນາດໄປ 
14 ສ່ີງທ່ີເຂົາໄວ້ໃຈຫັກສະບ້ັນລົງ ແລະສ່ີງທ່ີເຂົາວາງໃຈຢືດຍຸ່ຍເຫມືອນດ່ັງໃຍແມງມຸມ 
15 ເຂົາເອ່ືອຍອີງເຮືອນຂອງເຂົາ ແຕ່ມັນທົນທານບ່ໍໄຫວ ເຂົາຍ ດຶມັນໄວ ້ແຕ່ມັນກໍບ່ໍທົນຢູ່ບ່ໍໄດ້ 
16 ຄົນຊ່ົວຂຽວສົດຢູ່ຕ່ໍຫນ້າດວງຕາເວັນ ດ່ັງຕ້ົນຫຍ້າແຜ່ຂຍາຍທ່ົວທັງສວນນ້ັນ 
17 ຮາກຂອງມັນເລືອໄປຈັບກອງຫີນ ແລະຢ່ັງລົງໄປໃນອ້ອມກ້ອນຫີນ 
18 ຖ້າມັນຖືກທໍາລາຍໄປຈາກບ່ອນຂອງມັນ ແລ້ວທ່ີນ້ັນຈະປະຕິເສດວ່າ ìຂ້າບ່ໍເຄີຍເຫັນເຈ້ົາî 
19 ເບ່ີງແມ ນ້ີເປັນຄວາມຊ່ືນບານແຫ່ງທາງຂອງມັນ ແລະສ່ີງອ່ືນຈະງອກອອກມາຈາກດີນ 
20 ເບ່ີງແມ ພຣະເຈ້ົາຈະບ່ໍຊົງປະຖ້ີມຄົນດີຮອບຄອບ ຫລືຄ້ໍາຈູນຜູ້ກະທໍາຄວາມຊ່ົວຮ້າຍ 
21 ພຣະອົງຍັງຈະຊົງໃຫ້ປາກຂອງທ່ານຫົວເລາະ ແລະທໍາໃຫ້ຮ ີມຝີປາກຂອງທ່ານໂຮຮ້ອງສເມີ 
22 ຄົນເຫລ່ົານ້ັນທ່ີກຽດຊັງທ່ານ ຈະຫ່ົມຄວາມອັບອາຍ ແລະເຕັນຂອງຄົນອະທັມຈະບ່ໍມີຕ່ໍໄປອກີເລຍີ                                                          
 

9 ໂຢບບໍສ່າມາດທີຈ່ະທນູຕອບພຣະເຈົາ້ໄດ ້ 
 Job Replies: There Is No Mediator 
1 ແລ້ວໂຢບຕອບວ່າ, 
2 ìແມ່ນແທ້ ຂ້າພະເຈ້ົາຊາບວ່າເປັນຢ່າງນ້ັນ ແຕ່ຄົນເຣົາຈະຊອບທັມຈໍາເພາະພຣະພັກພຣະເຈ້ົາໄດ້ຢ່າງໃດ 
3 ຖ້າຄົນນ່ືງຄົນໃດປາຖນາຈະໂຕ້ຖຽງກັບພຣະອົງ ໃນພັນຄ້ັງຜູ້ນ້ັນກ ຕໍອບພຣະອົງບ່ໍໄດ້ຈັກຄ້ັງດຽວ 
4 ພຣະອົງສລາດຢູ່ໃນພຣະທັຍ ແລະພຣະກໍາລັງກໍແຂງແຮງ ຜູ້ໃດເຄີຍໄດ້ແຂງຕ  ່ໍພຣະອົງ ແລະຊນະພຣະອົງ 
5 ພຣະອົງຜ ູ ້ຊົງເຄ່ືອນພູເຂົາ ແລະພູເຂົາທັງຫລາຍກໍບ່ໍຮູ້ ເມ່ືອພຣະອົງຊົງຂວໍາ້ມັນເສັຽດ້ວຍພຣະພິໂຣດຂອງພຣະອົງ 
6 ຜູ້ຊົງສ່ັນແຜ່ນດີນໂລກໃຫ້ອອກຈາກທ່ີຂອງມັນ ແລະເສົາຂອງມັນກໍສ່ັນສະເທືອນ 
7 ຜູ້ຊົງບ ນັຊາດວງຕາເວັນ ແລະມັນບ່ໍຂ້ຶນ ຜູ້ຊົງບັງດວງດາວໄວ້ບ່ໍໃຫສ່້ອງແສງ 
8 ຜູ້ຊົງຄືງຟ້າສວັນອອກແຕ່ພຣະອົງດຽວ ແລະຊົງຢຽບຍ່ໍາຄືນຂອງທະເລ 
9 ຜູ້ຊົງສ້າງດາວແຂ້ແລະດາວໄຖ ດາວລູກໄກ່ ແລະຫມ ່ດູາວທິດໃຕ້ 
10 ຜູ້ຊົງກະທໍາຣິດອໍານາດເຫລືອທ່ີຈະເຂ້ົາໃຈໄດ້ ແລະການອັສຈັນຢ່າງນັບບ່ໍຖ້ວນ 
11 ພຣະອົງຊົງຜ່ານໄປ ແລະຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍສາມາດສັງເກດເຫັນພຣະອົງໄດ້ 



12 ເບ່ີງແມ ພຣະອົງຊົງເອົາໄປ ໃຜຈະຫ້າມພຣະອົງໄດ້ ໃຜຈະທູນພຣະອົງວ່າ ìພຣະອົງຊົງກະທໍາສ່ີງໃດນ້ັນî 
13 ìພຣະເຈ້ົາຈະບ່ໍບິດເບືອນພຣະພິໂຣດຂອງພຣະອົງ ໃຜຊອ່ຍຣາຮາບ ມັງກອນທະເລຕ່ໍຕ້ານພຣະອົງໄດ້ 
14 ແລ້ວຂ້າພະເຈ້ົາຈະຕອບພຣະອົງໄດ້ຢ່າງໃດ ຈະເລືອກຖ້ອຍຄໍາອັນໃດມາໂຕ້ຕອບພຣະອົງ 
15 ແມ່ນວ່າຂ້າພະເຈ້ົາປາສຈາກຄວາມຜິດ ຂ້າພະເຈ້ົາກ ຕໍອບພຣະອົງບ່ໍໄດ້ ຂ້າພະເຈ້ົາຈະຕ້ອງຂໍພຣະກະຣຸນາຕ່ໍໂຈດຂອງຂ້າພະ

ເຈ້ົາ 
16 ຖ້າຂ້າພະເຈ້ົາຮ້ອງທູນຕ່ໍພຣະອົງ ແລະພຣະອົງຊົງຕອບຂ້າພະເຈ້ົາ ຂ້າພະເຈ້ົາຈະບ່ໍເຊ່ືອວ່າພຣະອົງຊົງຟງັສຽງຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ 
17 ເພາະພຣະອົງຊົງບົດບ້ີຂ້າພະເຈ້ົາດ້ວຍພະຍຸ ແລະທະວີບາດແຜຂອງຂ້າພະເຈ້ົາໂດຍບ່ໍມເີຫດ 
18 ພຣະອົງຈະບ່ໍຊົງໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາຫາຍໃຈໄດ້ ແຕ່ເຕີມຄວາມຂ່ົມຂືນໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາເຕັມ 
19 ຖ້າເປັນການທົດລອງກໍາລັງ ກໍເບ່ີງພຣະອົງແມ໋ ຖ້າເປັນເຣ່ືອງການພິພາກສາໃຜຈະນັດຟ້ອງພຣະອົງໄດ້ 
20 ເຖີງແມ່ນວ່າຂ້າພະເຈ້ົາຊອບທັມ ປາກຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຈະກ່າວໂທດຂ້າພະເຈ້ົາ ແມ່ນວ່າຂ້າພະເຈ້ົາຈະດີຮອບຄອບ ພຣະອົງຈະ

ພສູິດວ່າຂ້າພະເຈ້ົາບົກພ່ອງ 
21 ຂ້າພະເຈ້ົາດີຮອບຄອບ ຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍໃຍດີໃນຕົວຂ້າພະເຈ້ົາ ຂ້າພະເຈ້ົາກຽດຊັງຊີວິດຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ 
22 ກໍເຫມືອນກັນຫມດົ ເພາະສະນ້ັນຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ີງວ່າ ພຣະອົງຊົງທໍາລາຍທັງຄົນດີຮອບຄອບແລະຄົນອະທັມ 
23 ເມ່ືອພັຍວິບັດນໍາຄວາມຕາຍມາໂດຍບ່ໍຄາດຝັນ ພຣະອົງຊົງເຍາະເຍ້ີຍຄວາມທຸກລໍາບາກຂອງຜູ້ປາສຈາກຄວາມຜິດ 
24 ແຜ່ນດີນໂລກນ້ີຊງົມອບໄວ້ໃນມືຂອງຄົນອະທັມ ພຣະອົງຊົງປິດຫນ້າບັນດາຜູ້ປົກຄອງໂລກ ຖ້າບ່ໍແມ່ນພຣະອົງ ແລ້ວໃຜຫນໍທ່ີ

ຈະທໍາສ່ີງເຫລ່ົານ້ີ 
25 ìວັນທັງຫລາຍຂອງຂ້າພຣະອົງໄວກວ່ານັກແລ່ນ ມັນຜ່ານພ້ົ້ົນໄປ ມັນບ່ໍເຫັນມີສ່ີງໃດດີ 
26 ມັນຜ່ານໄປຢ່າງກັບເຮືອໄວ ດ່ັງນົກອີນຊີເຈີດລົງຄຸບເຫຍ່ືອ 
27 ຖ້າຂ້າພຣະອົງວ່າ, ìຂ້າພະຈ້ົາຈະລືມຄໍາຮ້ອງທຸກຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ ຂ້າພະເຈ້ົາຈະຖ້ີມຫນ້າໂສກເສ້ົາຂອງຂ້າພະເຈ້ົາເສັຽ ແລະເບີກ

ບານມ ່ວນຊ່ືນî 
28 ຂ້າພຣະອົງເກີດຄວາມຢ້ານບັນດາຄວາມທຸກຂອງຂ້າພຣະອົງ ເພາະຂ້າພຣະອົງຮູ້ວ່າ ພຣະອົງຈະບ່ໍຖືວ່າຂ້າພຣະອົງປາສຈ

າກຄວາມຜິດ 
29 ຂ້າພຣະອົງຈະຖືກກ່າວໂທດ ແລະເປັນຫຍັງຈະຕ້ອງມາຮົບກວນຂ້າພຣະອົງ 
30 ຖ້າຂ້າພຣະອົງຊໍາຮະຕົວຂອງຂ້າພຣະອົງດ້ວຍສະບູ ແລະລ້າງມືຂອງຂ້າພຣະອົງຈາກການບາບ 
31 ພຣະອົງຍັງຈະຊົງຈຸ່ມຂ້າພຣະອົງລົງໄປໃນນ້ໍາສ້າງ ເສ້ືອຜ້າຂອງຂ້າພຣະອົງຈະລັງກຽດຂ້າພຣະອົງ 
32 ພຣະອົງບ່ໍແມ່ນມະນຸດຢ່າງຂ້າພຣະອົງ ທ່ີຂ້າພຣະອົງຈະຕອບພຣະອົງ ຊືງ່ເຮົາຈະມາສູ້ຄະດີດ້ວຍກັນ 
33 ບໍ່ມຄົີນກາງລະຫວ່າງເຮົາ ຜ  ູ້ຊ່ືງຈະຕັດສີນຄວາມເຮົາທັງສອງໄດ້ 
34 ຂໃໍຫພ້ຣະອົງຊົງນໍາໄມ້ແສ້ໄປຈາກຂ້າພຣະອົງເສັຽ ແລະຂໍຈ່ົງເອົາຄວາມຢ້ານອັນໃຫຍ່ໄປຈາກຂ້າພຣະອົງ 
35 ແລ້ວຂ້າພະອົງຈະເວ້ົາ ແລະບ່ໍຢ້ານພຣະອົງ ເພາະໃຈຈີງຂອງຂ້າພຣະອົງບ່ໍເປັນຢ່າງນ້ັນ 
 

10 ໂຢບຄໍາ່ຄວນເຖງີສະພາບຂອງຕນົ  
 Job: I Loathe My Life 

1 ìຂ້າພະເຈ້ົາເບ່ືອຊີວິດຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ ຂ້າພະເຈ້ົາຈະຮ້ອງທຸກຢ່າງບ່ໍຢັບຢ້ັງ ຂ້າພະເຈ້ົາຈະເວ້ົາດ້ວຍຈິດໃຈຂ່ົມຂ  ່ືນຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ 
2 ຂ້າຈະທູນພຣະເຈ້ົາວ່າ ຂໍຢ່າຊົງກ່າວໂທດຂ້າພຣະອົງ ຂ ໃໍຫ້ຂ້າພຣະອົງຮູ້ວ່າເປັນຫຍັງພຣະອົງຈ່ີງຊົງກ່າວຟ້ອງກັບຂ້າພຣະອົງ 
3 ພຣະອົງຊົງເຫັນຊອບແລ້ວຫລືທ່ີຈະບີບບັງຄັບ ທ່ີຈະຫມ່ີນສີພຣະຫັດຂອງພຣະອົງ ແລະຊົງໂຜດແຜນການຂອງຄົນອະທັມ 
4 ພຣະອົງຊົງມີພຣະເນດຢ່າງຕາຄົນຫລື ພຣະອົງຊົງເຫ ນັຢ່າງມະນຸດເຫ ນັຫລື 
5 ວັນຂອງພຣະອົງເຫມືອນວັນຂອງມະນຸດຫລື ປີຂອງພຣະອົງເຫມືອນວັນຄືນຂອງຄົນເຣົາຫລື 
6 ທ່ີພຣະອົງຊົງຄອຍຈັບຜິດຂ້າພຣະອົງ ແລະຊອກຫາບາບຂອງຂ້າພຣະອົງ 
7 ພຣະອົງຊົງຮູ້ດີວ່າຂ້າພຣະອົງບ່ໍໄດ້ເປັນຄົນຊອບທັມ ແລະບ່ໍມີໃຜຊ່ອຍຂ້າພຣະອົງໃຫ້ຫວິດອອກຈາກພຣະຫັດຂອງພຣະອົງໄດ້ 



8 ພຣະຫັດຂອງພຣະອົງປ້ັນ ແລະຊົງສ້າງຂ້າພຣະອົງ ແລະບັດນ້ີພຣະອົງຊົງກັບຄືນມາທໍາລາຍຂ້າພຣະອົງ 
9 ຂໍຊົງລະນຶກເຖິງວ່າພຣະອົງຊົງສ້າງຂ້າພຣະອົງດ້ວຍດີນ ພຣະອົງຈະຊົງນໍາຂ້າພຣະອົງໃຫ້ກັບຄືນເປັນຝຸ່ນຂ້ີດີນອ ກີຫລື 
10 ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ຊົງຖອກເທຂ້າພຣະອົງອອກຢ່າງນ້ໍານົມ ແລະທໍາຂ້າພຣະອົງໃຫ້ແຂງເຫມືອນເນີຍແຂງຫລື 
11 ພຣະອົງຊົງຫ່ົມຂ້າພຣະອົງໄວ້ດ້ວຍຫນັງແລະເນ້ືອ ແລະຊົງສານຂ້າພຣະອົງດ້ວຍກະດູກ ແລະເສ້ັນເອັນ 
12 ພຣະອົງຊົງໄດ້ໃຫ້ຊີວດິ ແລະຄວາມຮັກຫມ້ັນຄົງແກ່ຂ້າພຣະອົງ ແລະຄວາມດູແລຮັກສາຂອງພຣະອົງໄດ້ສວມຈິດວີນຍານຂ້າພ

ຣະອົງໄວ້ 
13 ແຕ່ສ່ີງຕ່ໍໄປນ້ີພຣະອົງຊົງເຊ່ືອງໄວ້ໃນພຣະທັຍຂອງພຣະອົງ ຂ້າພຣະອ ງົຮູ້ວ່ານ້ີເປັນພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງ 
14 ຖ້າຂ າ້ພຣະອົງທໍາບາບ ພຣະອົງຊົງຫມາຍຂ້າພຣະອົງໄວ້ ແລະບ່ໍຊົງປ່ອຍຕົວຂ້າພຣະອົງໃຫ້ພ້ົ້ົນໂທດຄວາມຜິດບາບຂອງຂ້າພ

ຣະອົງ 
15 ຖ້າຂ້າພຣະອົງຊ່ົວຮ້າຍ ວິບັດແກ່ຂ້າພຣະອົງ ຖ້າຂ້າພຣະອົງຊອບທັມ ຂ້າພຣະອົງຍັງເງີຍຫົວຂອງຂ້າພຣະອົງຂ້ືນບ່ໍໄດ້ ເພາະຂ້າ

ພຣະອົງເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມອັບອາຍ ແລະມອງເບ່ີງຄວາມທຸກໃຈຂອງຂ້າພຣະອົງ 
16 ແລະຖ້າຂ້າພຣະອົງຈະຍົກຕົວຂ້ືນ ພຣະອົງຈະຊົງໄລ່ຄຸບຂ້າພຣະອົງເຫມືອນດ່ັງສີງທ່ີດຸຮ້າຍ ແລະຊົງທໍາການອັສຈັນສູ້ຂ້າພຣະ

ອົງອີກ 
17 ພຣະອົງຊງົມີພຍານຂອງພຣະອົງປັກປໍາຂ້າພຣະອົງໃຫມ່ ແລະຊົງເພ້ີມຄວາມຮ້ອນພຣະທັຍຂອງພຣະອົງໃນຂ້າພຣະອົງພຣະອົງ

ຊົງນໍາພົນໂຍທາໃຫມ່ໆມາສູ້ຂ້າພຣະອົງ 
18 ìເປັນຫຍັງພຣະອົງຊົງນໍາຂ້າພຣະອົງອອກມາຈາກທ້ອງແມ່ ບ່ໍດ່ັງນ້ັນຂ້າພຣະອົງຄົງຕາຍກ່ອນຕາໃດໆໄດ້ເຫັນຂ້າພຣະອົງ 
19 ເຫມືອນຢ່າງກັບວ່າຂ້າພຣະອົງບ່ໍໄດ້ເກີດມາ ຂ້າພຣະອົງຄົງຖືກນໍາຈາກທ້ອງແມ່ໄປເຖີງຫລຸມຝັງສົບແລ້ວ 
20 ວັນຄືນຊີວິດຂອງຂ້າພຣະອົງບ່ໍຫນ ້ອຍຫລື ຂໍໃຫຂ້້າພຣະອົງຢູ່ຄົນດຽວ ເພ່ືອຂ້າພຣະອົງຈະຍີນດ ກັີບເວລາທ່ີຍັງເຫລືອຫນ້ອຍນ່ືງ 
21 ກ່ອນທ່ີຂ້າພຣະອົງຈະໄປຍັງບ່ອນທ່ີຂ້າພຣະອົງບ່ໍກັບເຖີງແຜ່ນດີນແຫ່ງຄວາມມືດແລະເງົາມັດຈຸຣາດ 
22 ແຜ່ນດີນແຫ່ງຄວາມມືດຕຶບເຕັມແຕ່ເງົາມດັຈຸຣາດບ່ໍມີລະບຽບ ທ່ີຄວາມສະວ່າງເປັນເຫມືອນຄວາມມືດດໍາຢູ່ຕລອດ 
 

11 ໂຊຟາກາ່ວໂທດໂຢບ  
 Zophar Speaks: Jobís Guilt 

1 ແລ້ວໂຊຟາ ຊາວນາອາມາຕອບວ່າ, 
2 ìຄວນທ່ີຈະຟັງມວນຖ້ອຍຄໍາໂດຍບ່ໍມີໃຜຕອບຫລື ແລະຄົນທ່ີເວ້ົາຫລາຍຄວນຖືວ່າຊອບທ ມັຫລ ື 
3 ຄວນທ່ີຄໍາເວ້ົາອັນປາສຈາກເຫດຜົນຂອງທ່ານເຮັດໃຫ້ຄົນມິດ ແລະເມ່ືອທ່ານເຍາະເຍ້ີຍບ່ໍຄວນມີຜູ້ໃດເຮັດໃຫ້ທ່ານອັບອາຍຫລື 
4 ເພາະທ່ານວ່າ ìຄໍາສອນຂອງຂ້າພະເຈ້ົາບໍຣິສຸດ ແລະຂ້າພະເຈ້ົາກໍສະອາດໃນສາຍພຣະເນດພຣະເຈ້ົາî 
5 ແຕ່ວ່າ ໂອ ຢາກໃຫ້ພຣະເຈ້ົາບອກ ແລະຊົງເປີດຮີມພຣະໂອດຂອງພຣະອົງສ່ັງກັບທ່ານ 
6 ຢາກຈະໃຫ້ພຣະອົງຊົງສໍາແດງສ່ີງເລິກລັບຂອງສະຕິປັນຍາໃຫ້ທ່ານ ເພາະຄວາມເຂ້ົາໃຈຂອງພຣະອົງມີຫລາຍສ່ີງເລິກໂພດສໍາ

ລັບມະນຸດທ່ີຈະເຂ້ົາໃຈ ຈ່ົງຮູ້ເຖີດວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງຮຽກຮ້ອງຈາກທ່ານຫນ້ອຍກວ່າກັມຊົວ່ຂອງທ່ານຄວນຈະໄດ້ຮັບ 
7 ìທ່ານຈະຢ່ັງຮູ້ສະພາບຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ຫລື ທ່ານຢ່ັງຮູ້ອົງຜູ້ມີອໍານາດຍ່ີງໃຫຍ່ໄດ້ຫມົດຫລື 
8 ນ້ັນສູງກວ່າຟ້າສວັນ ທາ່ນຈະທໍາສ່ີງໃດໄດ້ ເລິກກວ່າແດນມໍຣະນາ ທ່ານຈະຮູ້ໄດ້ຢ່າງໃດ 
9 ວັດແທກເບ່ີງກໍຍາວກວ່າໂລກ ແລະກວ້າງກວ່າທະເລ 
10 ຖ້າພຣະອົງຊງົຜ່ານໄປ ແລະຊົງຄຸມຂັງ ແລະຊົງເອ້ີນມາພິພາກສາ ໃຜຈະຂັດຂວາງພຣະອົງໄດ້ 
11 ເພາະພຣະອົງຊົງຮູ້ຄົນໄຮ້ຄ່າ ເມ  ່ືອພຣະອົງຊົງເຫັນຄວາມຜິດບາບ ພຣະອົງຈະບ່ໍຊົງພິຈາຣະນາຫລື 
12 ແຕ່ຄົນໂງ່ຈະໄດ້ຄວາມເຂ້ົາໃຈກໍເມ່ືອລູກລໍປ່າເກີດມາເປັນຄົນ 
13 ìຖ້າທ່ານຕຽມໃຈຂອງທ່ານໄວ້ ແລະທ່ານຢຽດແຂນຂອງທ່ານອອກໄປຫາພຣະອົງ 
14 ຖ້າຄວາມບາບຊ່ົວຢູ່ໃນມືຂອງທ່ານຖ້ີມເສັຽໃຫ້ໄກ ແລະຢ່າໃຫ້ຄວາມອະທັມອາສັຍຢູ່ໃນເຕັນຂອງທ່ານ 
15 ແລ້ວທ່ານຈະເງີຍຫນ້າຂ້ືນໂດຍປາສຈາກຕໍາຫນິ ທ່ານຈະປອດພັຍ ແລະບ່ໍຕ້ອງຢ້ານ 



16 ທ່ານຈະລືມຄວາມຍາກລໍາບາກຂອງທ່ານ ທ່ານຈະຈົດຈໍາໄດ້ເຫມືອນນ້ໍາທ່ີໄດ້ໄຫລຜ່ານພົ້ົ້ນໄປ 
17 ແລ້ວຊວິີດຂອງທ່ານຈະສຸກໃສຍ່ີງກວ່າເວລາທ່ຽງວັນ ເຖີງແມ່ນຈະມີຄວາມມືດກໍຈະເຫມອືນເວລາຮຸ່ງເຊ້ົາ 
18 ແລະທ່ານຈະຮູ້ສຶກປອດໄພ ເພາະມີຄວາມຫວັງ ທ່ານຈະສໍາຣວດເບ່ີງ ແລະນອນພັກຢ່າງປອດພັຍ 
19 ທ່ານຈະນອນລົງ ແລະບ່ໍມີໃຜທໍາໃຫ້ທ່ານຢ້ານ ຄົນເປັນຈໍານວນຫລາຍຈະມາອ້ອນວອນຂໍຄວາມຊ່ອຍເຫລືອຈາກທ່ານ 
20 ແຕ່ຕາຂອງຄົນອະທັມຈະມືດມົວ ຫົນທາງທ່ີລອດພ້ົ້ົນຈະອັນຕະທານຫາຍໄປຈາກເຂົາ ແລະຄວາມຫວັງຂອງເຂົາກໍຄືຄວາມ

ຕາຍນ້ັນເອງî 
 

12 ໂຢບຢນືຢັນເຖງີພຣະກາໍລງັ ແລະພຣະສະຕປິນັຍາຂອງພຣະເຈົາ້  
 Job Replies: I Am a Laughingstock 

1 ແລ້ວໂຢບຕອບວ່າ, 
2 ìບ່ໍຕ້ອງສົງສັຍເລີຍວ່າທ່ານທັງຫລາຍເປ ນັສຽງຂອງປະຊາຊົນ ແລະສະຕິປັນຍາຈະຕາຍໄປພ້ອມກັບທ່ານ 
3 ແຕ່ຂ້າພະເຈ້ົາກ ມີໍຄວາມເຂ້ົາໃຈຢ່າງກັບທ່ານ ຂ້າພະເຈ້ົາກໍບ່ໍດ້ອຍກວ່າທ່ານ ເຣ່ືອງຢ່າງນ້ີໃຜຈະບ່ໍຮູ້ 
4 ຂ້າພະເຈ້ົາເປັນຄົນທ່ີໃຫ້ເພ່ືອນຂອງຂ້າພະເຈ້ົາເຍາະເຍ້ີຍ ຂ້າພະເຈ້ົາຜູ້ຮ້ອງທູນພຣະເຈ້ົາ ແລະພຣະອົງຊົງຕອບຂ້າພະເຈ້ົາ ຄົນ

ຊອບທັມແລະຄົນດີຮອບຄອບເປັນທ່ີໃຫ້ເຂົາຫົວຫຍ້ໍຫຍັນ 
5 ໃນຄວາມຄິດຂອງຜູ້ທ່ີຢູ່ຢ່າງສະບາຍມີຄວາມປມາດຕ່ໍການເຄາະຮ້າຍ ຊືງ່ມີພ້ອມຢູ່ສໍາລັບບັນດາຜູ້ທ່ີຕີນພລາດລ້ົມ 
6 ເຕັນຂອງໂຈນກໍຢູ່ຢ່າງສງົບສຸກ ແລະບຸກຄົນທ່ີຍົວະເຍ້ົາພຣະເຈ້ົາກໍປອດພັຍ ຄືຜູ້ທ່ີນໍາພຣະຂອງເຂົາຕິດມືມາ 
7 ìແຕ່ ຂໍຖາມສັດເດັຽຣະສານ ແລະມັນຈະສອນທ່ານ ຖາມນົກໃນອາກາດເບ່ິງ ແລະມັນຈະບອກທ່ານ 
8 ຫລ ເືວ້ົາກັບແຜ່ນດິນໂລກ ແລະມັນຈະສອນທ່ານ ແລະຖາມປາທະເລ ມນັຈະປະກາດແກ່ທ່ານ 
9 ໃນສ່ິງເຫລ່ົານີ້ມສ່ິີງໃດທ່ີບ່ໍຮູ້ວ່າ ພຣະຫັດຂອງພຣະເຈ້ົາຊົງກະທໍາໃຫ້ເປັນໄປຢ່າງນ້ັນ 
10 ຊວິີດຂອງສ່ິງທ່ີມຊີີວິດທຸກຢ່າງຢູ່ໃນພຣະຫັດຂອງພຣະອ ງົ ທງັລົມຫາຍໃຈຂອງມະນຸດທັງປວງ 
11 ຫບ່ໍູໄດ້ທົດລອງຖ້ອຍຄໍາ ເຫມືອນດ່ັງລ້ີນຊີມຣົດອາຫານຫລື 
12 ສະຕິປັນຍາຢູ່ກັບຄົນມີອາຍຸຫລາຍ ແລະອາຍຸຍືນຍາວທໍາໃຫ້ເກີດຄວາມເຂ້ົາໃຈ 
13 ìສະຕິປັນຍາ ແລະຣິດທານຸພາບຢູ່ກ ັບພຣະເຈ້ົາ ພຣະອົງຊົງມີຄໍາແນະນໍາແລະຄວາມເຂ້ົາໃຈ 
14 ຖ້າພຣະອົງຊົງພັງທະລາຍລົງກໍບ່ໍມີຜູ້ໃດສ້າງໃຫມ່ໄດ້ ຖ້າພຣະອົງຊົງກັກຂັງມະນຸດຄົນນ່ືງໄວ້ ກໍບໍ່ມໃີຜເປີດໄດ້ 
15 ຖ້າພຣະອົງຊົງຍຶດນ້ໍາໄວ້ ມັນກໍແຫ້ງໄປ ຖ້າພຣະອົງຊົງສ່ົງມັນອອກໄປ ມນັກໍຖ້ວມແຜ່ນດີນ 
16 ພຣະກໍາລັງແລະພຣະສະຕິປັນຍາຢູ່ກັບພຣະອົງ ຜູ້ຖືກລວງທັງຜູ້ລວງເປັນຂອງພຣະອົງ 
17 ພຣະອົງຊງົເອົາປັນຍາໄປຈາກພວກຜູ້ປົກຄອງ ແລະພຣະອົງຊົງກະທໍາໃຫ້ຜູ້ພິພາກສາເປັນຄົນໂງ່ 
18 ພຣະອົງຊງົແກ້ພັນທະນາການຂອງພຣະຣາຊາ ແລະຊົງຜູກມັດແອວຂອງກະສັດເຫລ່ົານ້ັນ 
19 ພຣະອົງກະທໍາໃຫ້ປະໂຣຫິດຍ່າງໄປຕີນເປ່ົາ ແລະຊົງຂວ້ໍາຜູ້ມີກໍາລັງເສັຽ 
20 ພຣະອົງຊົງເອົາຄໍາເວ  ້ົາໄປເສັຽຈາກຜູ້ທ່ີເຂົາວາງໃຈ ແລະຊົງນໍາການພິນິດພິຈາຣະນາໄປເສັຽຈາກພວກຜູ້ໃຫຍ່ 
21 ພຣະອ ົງຊົງຖອກເທຄວາມຢຽບຫຍາມໃສ່ເທີງເຈ້ົານາຍ ແລະຂຍາຍສາຍແອວຂອງຜູ້ທ່ີແຂງແຮງ 
22 ພຣະອົງຊົງເປີດສ່ີງທ່ີເລິກອອກມາຈາກຄວາມມືດ ແລະຊົງນໍາເງົາມັດຈຸຣາຊມາສ  ູ່ຄວາມສະວ່າງ 
23 ພຣະອົງຊົງກະທໍາປະຊາຊາດໃຫ້ໃຫຍ່ຂ້ືນ ແລະພຣະອົງຊົງທາໍລາຍເສັຽ ພຣະອົງຊົງຂຍາຍບັນດາປະຊາຊາດ ແລະຊົງນໍາເຂົາທັງ

ຫລາຍໄປເປັນຊະເລີຍ 
24 ພຣະອົງຊົງນໍາຄວາມເຂ້ົາໃຈໄປເສັຽຈາກຫົວຫນ້າຊາວໂລກ ແລະຊົງກະທໍາໃຫ້ເຂົາພະເນຈອນໄປໃນຖ່ີນກັນດານຊ່ືງບ່ໍມີຫົນ

ທາງ 
25 ເຂົາທັງຫລາຍງົມທາວຢູ່ໃນຄວາມມືດປາສຈາກຄວາມສະວ່າງ ແລະພຣະອົງຊງົທໍາໃຫ້ເຂົາໂຊເຊເຫມືອນຢ່າງຄົນເມົາ 
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Chapter 13 

1 ເບ່ີງແມ ຕາຂອງຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເຫັນສ່ີງທັງຫມດົນ້ີແລ້ວ ຫຂູອງຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຍີນແລະເຂ້ົາໃຈເຣ່ືອງນ້ີແລ້ວ 
2 ສ່ີງໃດທ່ີທ່ານທັງຫລາຍຮູ້ ຂ້າພະເຈ້ົາກໍຮູ້ເຫມືອນກັນ ຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍຕ່ໍາຕ້ອຍວ່າທ່ານ 
3 ແຕ່ຂ້າພະເຈ້ົາຢາກທູນຕ່ໍອົງຜູ້ມີອໍານາດຍ່ີງໃຫຍ່ ແລະປາຖນາຈະສູ້ຄະດີຂອງຂ້າພະເຈ້ົາກັບພຣະອົງ 
4 ສ່ວນທ່ານ ທາ່ນປິດບັງຄວາມໂງ່ດ້ວຍການມຸສາ ທ່ານທັງປວງເປັນຫມໍທີ່ໃຊບ່ໍ້ໄດ້ 
5 ໂອ ທາ່ນຫນ້າຈະມິດງຽບຢູ່ ແລະຄວາມງຽບນ້ັນຈະເປັນສະຕິປັນຍາຂອງທ່ານ 
6 ບັດນ້ີຂໍຟັງການຫາເຫດຜົນຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ ແລະຂໍຟັງຄໍາອ້ອນວອນແຫ່ງຮີມສົບຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ 
7 ທ່ານທັງຫລາຍຈະເວ້ົາຕົວະເພ່ືອພຣະເຈ້ົາຫລື ແລະເວ້ົາລວງເພ່ືອພຣະອົງຫລື 
8 ທ່ານທັງຫລາຍຈະສະແດງຄວາມລໍາອຽງເຂ້ົາຂ້າງພຣະອົງຫລື ທ່ານຈະວ່າຄວາມຝ່າຍພຣະເຈ້ົາຫລື 
9 ເມ່ືອພຣະອົງຊົງຄ້ົນທ່ານພົບ ຈະດີແກ່ທ່ານບໍ ຫລືທ່ານຈະຫລອກລວງພຣະອົງໄດ້ ເຫມອືນດ່ັງຜ  ູ້ນ  ່ືງຜູ້ໃດຫລອກລວງມະນຸດຫລື 
10 ພຣະອົງຈະຊົງຕໍາຫນິທ່ານທັງຫລາຍແນ່ນອນ ຖ້າທ່ານສະແດງຄວາມລໍາອຽງຢ່າງລັບໆ 
11 ຣິດອໍານາດຂອງພຣະອົງຈະບ່ໍກະທໍາໃຫ້ທ່ານຢ້ານກົວ ແລະຄວາມຢ້ານກົວຕ່ໍພຣະອົງຈະບ່ໍຕົກເຫນືອທ່ານຫລື 
12 ຄະຕິຂອງທ່ານໄຮ້ປໂຍດເຫມອືນຂ້ີເຖ່ົາ ເຄ່ືອງປ້ອງກັນຕົວຂອງທ່ານເປັນເຫມອືນດ່ັງດີນດາກ 
13 ìຈ່ົງມິດ ແລະຂ້າພະເຈ້ົາຈະເວ້ົາ ແລະສ່ີງໃດຈະເກີດແກ່ຂ້າພະເຈ້ົາກ ໍຂໍໃຫ້ເກີດເຖີດ 
14 ຂ້າພະເຈ້ົາພ້ອມແລ້ວທ່ີຈະປະເຊີນທຸກສ່ີງ ແມ່ນຈະສ່ຽງຊີວິດຂອງຕົນກໍຍິນຍອມທັງນ້ັນ 
15 ເບ່ີງແມ ພຣະອົງຈະຊົງປະຫານຂ້າພະເຈ້ົາເສັຽ ຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍມີຄວາມຫວັງໃຈ ແຕ່ຂ້າພະເຈ້ົາຍັງຈະແກ້ຕົວຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຕ່ໍພຣະ

ພັກພຣະອົງ 
16 ຂ້ໍນ້ີຈະເປັນຄວາມລອດຂອງຂ້າພະເຈ້ົາດ້ວຍ ຄືຄົນທ່ີບ່ໍນັບຖືພຣະເຈ້ົາຈະບ່ໍໄດ້ເຂ້ົາມາຕ່ໍເບ້ືອງພຣະພັກພຣະອົງ 
17 ຂໍຟັງຖ້ອຍຄໍາຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຢ່າງລະມັດລະວັງ ແລະໃຫ້ຄໍາກ່າວຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຢູ່ໃນຫູຂອງທ່ານ 
18 ເບ່ີງແມ  ຂ້າພະເຈ້ົາຕຽມຄະດີຂອງຂ້າພະເຈ້ົາແລ້ວ ຂ້າພະເຈ້ົາຮູ້ວ່າຂ້າພະເຈ້ົາບໍຣິສຸດ 
19 ແມ່ນໃຜຈະສູ້ຄະດີກັບຂ້າພະເຈ້ົາ ຖ້າຢ່າງນ້ັນຂ້າພະເຈ້ົາຈະມິດເສັຽ ແລະຕາຍ 
 
Jobís Despondent Prayer 

20 ຂໍຊົງໂຜດສອງສ່ີງແກ່ຂ້າພຣະອົງ ແລ້ວຂ້າພຣະອົງຈະບ່ໍປິດບັງຈາກພຣະພັກພຣະອົງ 
21 ຂໍຊົງຫົດພຣະຫັດໃຫໄ້ກຈາກຂ້າພຣະອົງ ແລະຂໍຢ່າຢຽບຍ  ໍ່າຂ້າພຣະອົງໃຫ້ຕ້ອງຢ້ານກົວພຣະອົງ 
22 ຂໍພຣະອົງຊົງເອ້ີນເຖີດ ແລ້ວຂ້າພຣະອົງຈະທູນຕອບ ຫລືຂໍໃຫ້ຂ້າພຣະອົງທູນ ແລະຂໍພຣະອົງຊົງຕອບແກ່ຂ້າພຣະອົງ 
23 ບັນດາຄວາມຜິດຂອງຂ້າພຣະອົງມີເທ່ົາໃດ ຂໍຊົງໂຜດໃຫ້ຂ້າພຣະອົງຮູ້ເຖີງການທໍຣະຍົດ ແລະບາບຂອງຂ້າພຣະອົງ 
24 ເປັນຫຍັງພຣະອົງຊົງປ່ີນພຣະພັກຫນີ ແລະຊົງນັບວ່າຂ້າພຣະອົງເປັນສັດຕຣູຂອງພຣະອົງ 
25 ພຣະອົງຈະຊົງໃຫ້ໃບໄມ້ທີຖື່ກລົມພັດຕົກໃຈຫລື ແລະຈະຊົງໄລ່ຕິດຕາມເຟືອງແຫ້ງຫລື 
26 ເພາະພຣະອົງຊົງຈາຣຶກສ່ີງຂົມຂ່ືນຕ່ໍສູ້ກັບຂ້າພຣະອົງ ແລະຊົງກະທໍາໃຫ້ຂ້າພຣະອົງຮັບໂທດຄວາມຜິດບາບທ່ີຂ້າພຣະອົງກະທໍາ

ເມ່ືອຍັງຫນຸ່ມຢູ່ 
27 ພຣະອົງຊງົໃສ່ຂາຂອງຂ້າພຣະອົງໄວ້ໃນໂສ້ ແລະຊົງເຝ້ົາເບ່ີງທາງທັງສ້ີນຂອງຂ້າພຣະອົງ ພຣະອົງຊົງຈໍາກັດເຂດໃຫ້ແກ່ບາດ

ກ້າວຂອງຂ້າ ພຣະອົງ 
28 ມະນຸດຊຸດໂຊມໄປເຫມືອນຂອງເນ່ົາ ເຫມືອນຜ າ້ທ່ີມອດກັດກີນລາມໄປທ່ົວ 
 

14  
Chapter 14 

1 ìມະນຸດທ່ີເກີດມາໂດຍຜູ້ຍີງກໍຢູ່ແຕ່ຫນ້ອຍວັນ ແລະເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃຈ 
2 ເຂົາອອກມາເຫມືອນດອກໄມ້ ແລະກໍຫ່ຽວແຫ້ງໄປ ເຂົາລ້ີໄປເຫມືອນກັບເງົາແລະບ່ໍຢູ່ຕ່ໍໄປອີກ 



3 ແລະພຣະອົງຊົງມືນພຣະເນດເບ່ີງຄົນຢ່າງນ້ີຫລື ແລະນໍາເຂົາມາໃນການພິພາກສາຂອງພຣະອົງຫລື 
4 ໃຜຈະເອົາສ່ີງສະອາດອອກມາຈາກສ່ີງທ່ີບ່ໍສະອາດໄດ້້ ບ່ໍມຈັີກຄົນ 
5 ວັນເວລາຂອງເຂົາຖືກກໍາຫນົດໄວເ້ສັຽແລ້ວ ແລະຈໍານວນເດືອນຂອງເຂົາກໍຢູ່ກັບພຣະອົງ ພຣະອົງຊົງກໍາຫນົດຂອບເຂດຂອງ

ເຂົາບ່ໍໃຫ້ເຂົາຜ່ານໄປໄດ້ 
6 ສະນ້ັນ ຂໍຊົງປ່ີນພຣະພັກຫນີໄປຈາກເຂົາ ແລະຊົງລືມເຖີດ ພຣະເຈ້ົາຂ້າ ເພ່ືອໃຫ້ເຂົາຊ່ືນບານໃຈດ້ວຍວັນຂອງເຂົາຢ່າງລູກຈ້າງ 
7 ìເພາະສໍາລັບຕ້ົນໄມ້ກມໍຄີວາມຫວັງ ຖ້າມັນຖືກຕັດລົງ ມນັກໍແຕກຫນ່ໍອີກ ແລະຫນ່ໍອ່ອນຂອງມັນຈະບ່ໍຢຸດຢ້ັງ 
8 ເຖີງຮາກຂອງມັນຈະແກ່ຢູ່ໃນດີນ ແລະຕໍຂອງມັນຈະຕາຍຢູ່ໃນຝຸ່ນຂ້ີດີນ  
9 ແຕ່ພໄໍດ້ກ່ີນອາຍຂອງນ້ໍາ ມັນຈະງອກຂ້ືນ ແລະແຕກກ່ີງອອກເຫມອືນຕ້ົນໄມ້ອ່ອນ 
10 ແຕ່ມະນຸດຕາຍແລ້ວແມ່ນໄປສ  ູ່ຈຸດຈົບ ມະນຸດສ້ີນລົມຫາຍໃຈແລະເຂົາຢູ່ທ່ີໃດ 
11 ນ້ໍາຂາດຈາກທະເລສາບໄປ ແລະແມ່ນ້ໍາກໍເຫືອດແລະແຫ້ງໄປສັນໃດ 
12 ດ່ັງນ້ັນແຫລະ ມະນຸດກໍນອນລົງແລະບ່ໍລຸກຂ້ືນອີກ ຈົນທ້ອງຟ້າບ່ໍມີອີກ ເຂົາກໍບ່ໍຕ່ືນຂ້ືນ ແລະປຸກເຂົາກໍບ່ໍໄດ້ 
13 ໂອ ຫາກພຣະອົງຊົງເຊ່ືອງຂ້າພຣະອົງໄວ້ໃນພິພົບຄົນຕາຍກໍຈະດີ ຢາກຈະໃຫ້ພຣະອົງຊົງປົກປິດຂ້າພຣະອົງໄວ້ຈົນພຣະພິໂຣດ

ຂອງພຣະອົງພ້ົ້ົນໄປ ຢາກຈະໃຫ້ພຣະອົງຊົງກໍາຫນົດເວລາໃຫ້ຂ້າພຣະອົງ ແລະຊົງລະນຶກເຖີງຂ້າພຣະອົງ 
14 ຖ້າມະນຸດຕາຍແລ້ວ ເຂົາຈະມີຊີວດິອິກຫລື ຂ້າພຣະອົງຈະຄອຍຢູ່ຕລອດວັນ ປະຈໍາການຂອງຂ້າພຣະອົງຈົນກວ່າການປົດປ່ອຍ

ຂອງຂ້າພຣະອົງຈະມາເຖີງ 
15 ພຣະອົງຈະຊົງເອ້ີນ ແລະຂ້າພຣະອົງຈະທູນຕອບພຣະອົງ ພຣະອົງຈະຊົງອາລັຍອາວອນສີພຣະຫັດຂອງພຣະອົງ 
16 ແຕ່ພຣະອົງຊົງນັບບາດກ້າວຂອງຂ້າພຣະອົງ ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ຊົງຊອມຈັບຜິດຂ້າພຣະອົງຫລື 
17 ການທໍຣະຍົດຂອງຂ້າພຣະອົງນ້ັນຊົງໃສ່ໄວ້ໃນຖົງທ່ີມີຕຣາ ແລະພຣະອົງຊົງມັດຄວາມບາບຜິດຂອງຂ້າພຣະອົງໄວ້ 
18 ìແຕ່ພເູຂົາກໍທະລາຍລົງ ແລະເພພັງໄປ ແລະກ້ອນຫີນກໍຖືກຍ້າຍໄປຈາກບ່ອນຂອງມັນ 
19 ນ້ໍາເຊາະຫີນໄປເສັຽ ກະແສນ້ໍາພັດພາດີນແຫ່ງແຜ່ນດີນໂລກໄປ ພຣະອົງຊົງທໍາລາຍຄວາມຫວ ງັຂອງມະນຸດເຊ່ັນກັນ 
20 ພຣະອົງຊງົຊນະເຂົາສເມີ ແລະເຂົາກໍລ່ວງລັບໄປ ພຣະອົງຊົງປ່ຽນໃບຫນ້າຂອງເຂົາ ແລະຊົງສ່ົງເຂົາໄປເສັຽ 
21 ບັນດາບຸດຂອງເຂົາໄດ້ຮັບກຽດ ແລະເຂົາກໍບ່ໍຮູ້ ເຂົາທັງຫລາຍຕົກຕ່ໍາລົງ ແຕ່ເຂົາບ່ໍຢ່ັງຮູ້ໄດ້ 
22 ເຂົາຮູ້ສຶກພຽງຄວາມເຈັບໃນຮ່າງກາຍຂອງຕົນ ແລະເຂົາຄ່ໍາຄວນເພ່ືອຕົວເຂົາເອງî 
 

15 ເອລຟີສັວາ່ກາ່ວໂຢບ 
 Eliphaz speaks: Job Undermines Religion 

1 ແລ້ວເອລີຟັສ ຊາວເຕມານຕອບວ່າ, 
2 ìຄວນທ່ີຄົນມີປັນຍາຈະຕອບດ້ວຍ ຄວາມຮູ້ລົມໆແລ້ງໆຫລື ແລະບັນຈຸລົມຕາເວັນອອກໃຫ້ເຕັມ 
3 ຄວນທ່ີເຂົາຈະໂຕ້ຖຽງກັນໃນການເວ້ົາອັນໄຮ້ປໂຍດ ຫລືດ້ວຍຖ້ອຍຄໍາຊ່ືງບ່ໍໄດ້ຜົນຫລື 
4 ແຕ່ທ່ານກໍາລັງກໍາຈັດຄວາມຢໍາເກງພຣະເຈ້ົາ ແລະຂັດຂວາງການອ້ອນວອນຕ່ໍພຣະພັກພຣະເຈ້ົາ 
5 ເພາະຄວາມບາບຊ່ົວຂອງທ່ານສອນປາກຂອງທ່ານ ແລະທ່ານເລືອກເອົາລ້ີນຂອງຄົນສລາດແກມໂກງ 
6 ປາກຂອງທ່ານກ່າວໂທດທ່ານເອງ ບ່ໍແມ່ນຂ້າພະເຈ້ົາ ແລະຮີມສົບຂອງທ່ານປະນາມທ່ານເອງ 
7 ìທ່ານເປັນມະນຸດຄົນແຣກທ່ີເກີດມາຫລື ຫລືທ່ານເກີດມາກ່ອນພູຜາຫລື 
8 ທ່ານໄດ້ຟັງໃນຫມູຊ່າວສວັນຄົນສນິດຂອງພຣະເຈ້ົາຫລື ແລະທ່ານຈໍາກັດສະຕິປັນຍາໄວ້ສະເພາະຕົວທ່ານຫລື 
9 ທ່ານຮູ້ສ່ີງໃດທ່ີພວກເຣົາບ່ໍຮູ້ແດ່ ທ່ານເຂ້ົາໃຈສ່ີງໃດທ່ີບ່ໍກະຈ່າງກວ່າເຮົາ 
10 ໃນພວກເຮົາມີຄົນຜົມຫງອກ ແລະຄົນສູງອາຍຸເຖ້ົາແກ່ຍ່ີງກວ່າບິດາຂອງທ່ານ 
11 ທ່ານເຫັນຄໍາເລ້ົາໂລມຂອງພຣະເຈ້ົາເປັນຂອງເລັກນ້ອຍໄປຫລື ຖືຖ້ອຍຄໍາທ່ີເວ້ົາກັບທ່ານຢ່າງສຸພາບນ້ັນ 
12 ເຫດໃດທ່ານຈ່ີງປ່ອຍຕົວໄປຕາມໃຈ ເປັນຫຍັງຕາຂອງທ່ານຈ່ີງລຸກເປັນໄຟ 
13 ຄືທີທ່່ານຫັນຈິດໃຈຂອງທ່ານຕ່ໍສູ້ພຣະເຈ້ົາ ແລະໃຫ້ຖ້ອຍຄໍາຢ່າງນ້ີອອກຈາກປາກຂອງທ່ານ 



14 ມະນຸດເປັນຫຍັງ ເຂົາຈ່ີງຈະສະອາດໄດ້ ຫລືເຂົາຜູ້ເກີດມາໂດຍຜູ້ຍີງເປັນຫຍັງ ເຂົາຈ່ີງຊອບທັມໄດ້ 
15 ພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຊົງວາງໃຈໃນທູດຂອງພຣະອົງ ໃນສາຍພຣະເນດຂອງພຣະອົງ ຟ້າສວັນກໍບ່ໍສະອາດ 
16 ຜູ້ທີຫ່ນ້າກຽດຊັງ ແລະເສ່ືອມຊາມ ຜູ້ດ່ືມຄວາມຜິດບາບເຫມືອນດ່ືມນ້ໍາຈະສະອາດນ້ອຍຍ່ີງກວ່ານ້ັນເທ່ົາໃດ 
17 ìຟັງຂ້າພະເຈ້ົາ ຂ້າພະເຈ້ົາຈະສະແດງແກ່ທ່ານ ສ່ີງໃດທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເຫັນ ຂ້າພະເຈ້ົາຈະກ່າວ 
18 (ສ່ີງທ່ີຄົນມີປັນຍາໄດ້ບອກກັນມາ ຕ້ັງແຕ່ບັນພະບຸຣຸດຂອງເຂົາ ແລະບ່ໍໄດ້ປິດບັງໄວ້ 
19 ຜູ້ທີໄ່ດ້ຮັບພຣະຣາຊທານແຜ່ນດີນແຕ່ພວກດຽວ ແລະບ່ໍມີຄົນຕ່າງດ້າວຜ່ານໄປຖ້າມກາງເຂົາທັງຫລາຍ) 
20 ຄົນອະທັມທົນທຸກທໍຣະມານຕລອດອາຍຸຂອງເຂົາ ຕລອດປີທັງປວງທ່ີໄດ້ກໍາຫນົດໄວ້ສໍາລັບຜູ້ບີບບັງຄັບ 
21 ສຽງທ່ີຫນ້າຢ້ານກົວຢູ່ໃນຫູຂອງເຂົາ ຜູ້ທໍາລາຍຈະມາເຫນືອເຂົາໃນຍາມຮ່ັງມີ 
22 ເຂົາບ່ໍເຊ່ືອວ່າເຂົາຈະກັບອອກມາຈາກຄວາມມືດ ເຂົາຈະຕ້ອງຕາຍດ້ວຍດາບ 
23 ເຂົາພະເນຈອນໄປເພ່ືອຫາອາຫານ ກ່າວວ່າ ìມັນຢູ່ໃສî ເຂົາຮູ້ຢູ່ວ່າວັນແຫ່ງຄວາມມືດຢູ່ໃກ້ມື 
24 ຄວາມທຸກໃຈ ແລະຄວາມແສນລະທົມ ທາໍໃຫ້ເຂົາຢ້ານກົວ ມັນຊນະເຂົາເຫມືອນຢ່າງພຣະຣາຊາຕຽມພ້ອມແລ້ວສໍາລັບການ

ເສິກ 
25 ເພາະເຂົາໄດ້ຢຽດມືຂອງເຂົາອອກສູ້ພຣະເຈ້ົາ ແລະຕ້ັງຕົວທ້າທາຍອົງຜູ້ມີອໍານາດຍ່ີງໃຫຍ່ 
26 ເຂົາແລ່ນເຂ້ົາໃສ່ພຣະອົງຢ່າງດ້ືດືງພ້ອມກັບກ້ັງບັງທ່ີຫນາ 
27 ເພາະວ່າເຂົາໄດ້ປົກຫນ້າຂອງເຂົາດ້ວຍຄວາມອ້ວນຂອງເຂົາແລ້ວ ແລະຮວບຮວມໄຂມັນມາໄວ້ທີແ່ອວຂອງເຂົາ 
28 ແລະໄດ້ອາສັຍຢູ່ໃນຫົວເມືອງຮ້າງເປ່ົາ ໃນເຮືອນຊ່ືງຊົງກໍາຫນົດໄວ້ໃຫເ້ປັນກອງສລັກຫັກພັງ 
29 ເຂົາຈະບ່ໍຮ່ັງມີ ແລະຊັບສົມບັດຂອງເຂົາຈະບ່ໍທົນຢູ່ ແລະສ່ີງຂອງຂອງເຂົາຈະບ່ໍເພ້ີມພູນໃນແຜ່ນດີນໂລກ 
30 ເຂົາຈະຫນີຈາກຄວາມມືດບ່ໍພົ້ົນ້ ແປວໄຟຈະທໍາໃຫ້ຫນ່ໍຂອງເຂົາແຫ້ງໄປ ແລະໂດຍລົມພຣະໂອດເຂົາຈະຕ້ອງຈາກໄປເສັຽ 
31 ຢ່າໃຫ້ເຂົາວາງໃຈໃນຄວາມອະນິດຈັງຫລອກລວງຕົວເຂົາເອງ ເພາະຄວາມອະນິດຈັງເປັນສ່ີງຕອບແທນເຂົາ 
32 ຈະຊໍາຮະໃຫເ້ຂົາເຕັມກ່ອນເວລາຂອງເຂົາ ແລະກ່ີງຂອງເຂົາຈະບ່ໍຂຽວ 
33 ເຂົາຈະເປັນເຫມອືນເຄືອອະງຸ່ນທ່ີຫມາກອະງຸ່ນດິບຫລ່ົນ ແລະເປັນດ່ັງຕ້ົນຫມາກກອກເທດທ່ີດອກບານຫລ່ົນ 
34 ເພາະວ່າພວກອະທັມນ້ັນເປັນຫມັນ ແລະໄຟເຜົາຜານເຕັນແຫ່ງສີນບົນ 
35 ເຂົາທັງຫລາຍຕ້ັງທ້ອງຄວາມຊ່ົວ ແລະເກີດຄວາມຮ້າຍອອກມາ ແລະຈິດໃຈຂອງເຂົາທັງຫລາຍກະກຽມການລ້ໍລວງ 
 

16 ໂຢບຮອ້ງທກຸເຖງີການກະທາໍຂອງພຣະເຈົາ້  
 Job Reaffirms His Innocence 

1 ແລ້ວໂຢບຕອບວ່າ, 
2 ìຂ້າພະເຈ້ົາເຄີຍໄດ້ຍີນເຣ່ືອງຢ່າງນ້ີມາຫລາຍແລ້ວ ທ່ານທຸກຄົນເປັນຜູ້ເລ້ົາໂລມທ່ີກວນໃຈ 
3 ຄໍາລົມໆແລ້ງໆຈະຈົບສ້ີນເມ່ືອໃດຫນໍ ທາ່ນເປັນຫຍັງໄປ ທ່ານຈ່ີງຕອບຢ່າງນ້ີ 
4 ຂ້າພະເຈ້ົາເວ້ົາຢ່າງທ່ານທັງຫລາຍເວ້ົາໄດ້ເຫມືອນກັນ ຖ້າຈິດໃຈທ່ານຢູ່ໃນທ່ີຂອງຈິດໃຈຂ້າພະເຈ້ົາ ຂ້າພະເຈ້ົາສາມາດຮວບ

ຮວມຖ້ອຍຄໍາຕ່ໍສູ້ທ່ານທັງຫລາຍໄດ້ ແລະແກວ່ງຫົວຂອງຂ້າພະເຈ້ົາເຍ້ີຍທ່ານ 
5 ຂ້າພະເຈ້ົາຈະຫນູນກໍາລັງຂອງທ່ານທັງຫລາຍດ້ວຍປາກຂອງຂ້າພະເຈ້ົາກໍໄດ້ ແລະເຄ່ືອງບັນເທົາທຸກແຫ່ງຮີມສົບຂອງຂ້າພະ

ເຈ້ົາຈະລະງັບຄວາມເຈັບປວດຂອງທ່ານກໍໄດ້ດ້ວຍ 
6 ìຖ້າຂ້າພະເຈ້ົາເວ້ົາ ຄວາມເຈັບປວດຂອງຂ້າພະເຈ້ົາກໍບ່ໍລະງັບ ແລະຖ້າຂ້າພະເຈ້ົາມິດມັນກໍບ່ໍຊ່ອຍໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາບັນເທົາຄວາມ

ເຈັບປວດໄດ້ 
7 ແນ່ນອນ ດຽວນ້ີພຣະເຈ້ົາຊງົໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາຊຸດໂຊມລົງ ພຣະອົງຊົງກະທໍາໃຫ້ພັກພວກທັງສ້ີນຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຖືກຂ້າ 
8 ແລ້ວພຣະອົງໄດ້ໃຫ້ຂ້າຫົດຫູ່ລົງ ຊ່ືງສະພາບນ້ີເປັນພຍານປັກປໍາຂ້າພະເຈ້ົາ ແລະຄວາມຈ່ອຍຜອມຂອງຂ້າພະເຈ້ົາລຸກຂ້ຶນປັກ

ປໍາຂ້າພະເຈ້ົາ ມັນເປັນພຍານໃສ່ຫນ້າຂ້າພະເຈ້ົາ 



9 ພຣະອົງຊົງຈີກຂ້າພະເຈ້ົາດ້ວຍພຣະພິໂຣດຂອງພຣະອົງແລະຊົງກຽດຊັງຂ າ້ພຣະອົງ ພຣະອົງຊົງຂົບແຂ ວ້ໃສ່ຂ້າພະເຈ້ົາ ປໍຣະ
ປັກຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຄືງຕາສູ້ຂ້າພະເຈ້ົາ 

10 ມຄົີນອ້າປາກໃສ່ຂ້າພະເຈ້ົາ ເຂົາຕົບແກ້ມປະຈານຂ້າພະເຈ້ົາ ເຂົາສຸມຫົວກັນປັກປໍາຂ້າພະເຈ້ົາ 
11 ພຣະເຈ້ົາຊົງມອບຂ້າພະເຈ້ົາໃຫ້ແກ່ຄົນອະທັມ ແລະຊົງແກວ່ງຂ້າພະເຈ້ົາໄວ້ໃນມືຂອງຄົນຊ່ົວຮ້າຍ 
12 ຂ້າພະເຈ້ົາຢູ່ສະບາຍ ແລະພຣະອົງຊົງຫັກຂ້າພະເຈ້ົາສະບ້ັນ ພຣະອົງຊົງຈັບຄໍຂ້າພະເຈ້ົາແລະຕີຂ້າພະເຈ້ົາລົງ ພຣະອົງຊົງຕ້ັງຂ້າ

ໃຫເ້ປັນເປ້ົາຂອງພຣະອົງ ນັກທະນູຂອງພຣະອົງລ້ອມຂ້າພະເຈ້ົາ 
13 ພຣະອົງຊົງເປີດໂປງຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ ແລະບ່ໍເມດຕາເລີຍ ພຣະອົງຊົງເທນ້ໍາບີຂອງຂ້າພະເຈ້ົາລົງເທີງດີນ 
14 ພຣະອ ົງຊົງພັງເຂ້ົາໄປເປັນປ່ອງໆ ພຣະອົງຊົງແລ່ນເຂ້ົາໃສ່ຂ້າພະເຈ້ົາຢ່າງນັກຮົບ 
15 ຂ້າພະເຈ້ົາຫຍີບຜ້າກະສອບຕິດຫນັງຂ້າພະເຈ້ົາ ແລະວາງກໍາລັງຂອງຂ້າພະເຈ້ົາລົງໃນຝຸ່ນຂ້ີດີນ 
16 ຫນ້າຂອງຂ້າພະເຈ້ົາແດງດ້ວຍການຮ້ອງໄຫ້ ເງົາແຫ່ງຄວາມຕາຍຢູ່ທ່ີຫນັງຕາຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ 
17 ເຖີງແມ້ວ່າໃນມືຂອງຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍມ ຄີວາມທາລຸນເລີຍ ແລະຄໍາອ້ອນວອນຂອງຂ້າພະເຈ້ົາກໍບໍຣ ິສຸດ 
18 ìໂອ ແຜ່ນດີນໂລກເອີຍ ຢ່າປິດບັງໂລຫິດຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ ຢ່າໃຫ້ສຽງຮ້ອງຂອງຂ້າພະເຈ້ົາມີທ່ີຢຸດພັກ 
19 ດຽວນ້ີເອງພຍານຂອງຂ້າພະເຈ້ົາກໍຢູ່ໃນຟ້າສວັນ ແລະທ່ານທ່ີຮັບຮອງຂ້າພະເຈ້ົາກໍຢູ່ໃນທ່ີສູງ 
20 ເພ່ືອນຂອງຂ້າພະເຈ້ົາດ່າຂ້າພະເຈ້ົາ ຕາຂອງຂ້າພະເຈ້ົາເທນ້ໍາຕາອອກຖວາຍພຣະເຈ້ົາ 
21 ຂໃໍຫພ້ຍານນ້ັນຮ້ອງຂໍຄວາມຊອບທັມຂອງມະນຸດຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ ເຫມືອນດ່ັງທ່ີມະນຸດກະທໍາຕ່ໍເພ່ືອນບ້ານຂອງເຂົາ 
22 ເພາະວ່າຕ່ໍໄປອີກບ່ໍຫລາຍປີ ຂ້າພະເຈ້ົາຈະໄປຕາມທາງອັນບ່ໍມີວັນກັບມາອີກ 
 

17  
Job Prays for Relief 

1 ຈິດວີນຍານຂອງຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ແຕກດັບ ວັນເວລາຂອງຂ້າພະເຈ້ົາກໍຈົບລົງ ຫລຸມຝັງສົບຕຽມພ້ອມສໍາລ ບັຂ້າພະເຈ້ົາແລ້ວ 
2 ແນ່ນອນ ຄົນມັກເຍາະເຍ້ີຍກໍຢູ່ຮອບຂ້າພະເຈ້ົານ້ີເອງ ແລະຕາຂອງຂ້າພະເຈ້ົາກໍຈ້ອງເບ່ີງຢູ່ທ່ີການຍົວະເຍ້ົາຂອງເຂົາ 
3 ìໂຜດຊົງວາງປະກັນໄວ້ສໍາລັບຂ້າພຣະອົງກັບພຣະອົງ ໃຜຢູ່ທ່ີນ້ັນທ່ີຈະໃຫ້ປະກັນສໍາລັບຂ້າພຣະອົງໄດ້ 
4 ເພາະພຣະອົງຊົງປິດໃຈຂອງເຂົາທັງຫລາຍໄວ້ຈາກຄວາມເຂ້ົາໃຈ ສະນ້ັນພຣະອົງຈະບ່ໍຊົງຫນູນເຂົາ 
5 ຜູ້ທີປັ່ກປໍາເພ່ືອນຂອງເຂົາເພ່ືອຈະໄດ້ສ່ວນແບ່ງ ຕາຂອງລູກຫລານຂອງເຂົາມົວມືດໄປ 
6 ìພຣະອົງຊົງກະທໍາໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາເປັນຂ້ີປາກຂອງຊົນຊາດທັງຫລາຍ ແລະເຂົາຖ່ົມນ້ໍາລາຍໃສ່ຫນ້າຂອງຂ າ້ພະເຈ້ົາ 
7 ຕາຂອງຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ມົວມືດໄປດ້ວຍຄວາມເສ້ົາໂສກສລົດ ແລະອະວັຍຍະວະທັງສ້ີນຂອງຂ້າພະເຈ້ົາກໍເຫມອືນກັບເງົາ 
8 ຄົນທ່ຽງທັມກໍຈະຕົກຕະລືງດ້ວຍເຣ່ືອງນ້ີ ແລະຄົນປາສຈາກຜິດກໍລຸກຂ້ຶນປັກປໍາຄົນອະທັມ 
9 ຄົນຊອບທັມຍັງຈະຍຶດຫມັນ້ຢູ່ກັບທາງຂອງເຂົາ ແລະຜູ້ທ່ີມມືີສະອາດກໍຈະແຂງແຮງຂ້ຶນ 
10 ແຕ່ທ່ານ ທ່ານທຸກຄົນກັບມາອີກ ຂ້າພະເຈ້ົາຈະບ່ໍພົບຄົນທ່ີມປັີນຍາໃນພວກທ່ານ 
11 ວັນຂອງຂ້າພະເຈ້ົາກໍຜ່ານພ້ົ້ົນໄປ ແຜນງານຂອງຂ້າພະເຈ້ົາກໍແຕກຫັກ ຄືຄວາມຄິດໃນໃຈຂອງຂ້າພະເຈ້ົານ້ັນ 
12 ເຂົາເຫລ່ົານ້ັນທໍາກາງຄືນໃຫ້ເປັນກາງເວັນ ຄວາມສະວ່າງນ້ັນກໍໃກ້ເປັນຄວາມມືດ 
13 ຖ້າຂ້າພະເຈ້ົາຈະເບ່ີງພິພົບຄົນຕາຍໃຫ້ເປັນບ້ານຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ ຖ້າຂ້າພະເຈ້ົາຈະກາງທ່ີນອນອອກໃນຄວາມມືດ 
14 ຖ້າຂ້າພະເຈ້ົາເວ້ົາກັບປາກພິພົບຄົນຕາຍວ່າ ìເຈ້ົາເປັນພ່ໍຂອງຂ້ອຍî ແລະເວ້ົາກັບຫນອນວ່າ ìແມຂ່ອງຂ້ອຍî ແລະ ìເອ້ືອຍຂອງ

ຂ້ອຍî 
15 ແລ້ວກໍຄວາມຫວັງຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຢູ່ທີໃ່ດ ສ່ວນຄວາມຫວັງຂອງຂ້າພະເຈ້ົານ້ັນໃຜຈະເຫັນໄດ້ 
16 ຄວາມຫວັງນ້ັນຈະລົງໄປທ່ີປະຕູພິພບົແຫ່ງຄົນຕາຍ ເຮົາຈະລົງໄປດ້ວຍກັນໃນຝຸ່ນຂ້ີດີນ 
 

18 ບນີດດັບນັຍາຍເຖງີຜນົກມັຂອງຄນົຊົວ່ຮາ້ຍ 



Bildad Speaks: God Punishes 

1 ແລ້ວບີນດັດຕະກູນຊູອາຕອບວ່າ, 
2 ìທ່ານທັງຫລາຍຈະຄ້ົນຫາຖ້ອຍຄໍາດົນປານໃດ ຈ່ົງຄິດຄວນເບ່ີງແລ້ວພວກເຮົາຈະເວ້ົາ 
3 ເປັນຫຍ ງັເຮົາຈ່ີງຖືກນັບໃຫ້ເປັນສັດ ເປັນຫຍັງເຮົາຈ່ີງເປັນຊ່ົວໃນສາຍຕາຂອງທ່ານທັງຫລາຍ 
4 ທ່ານຜູ້ທໍາລາຍຕົວຂອງທ່ານດ້ວຍຄວາມໂກດຂອງທ່ານ ຂໍໃຫແ້ຜ່ນດີນໂລກຖືກປະຖ້ິມເພາະເຫັນແກ່ທ່ານຫລື ຫລືຈະໃຫກ້້ອນ

ຫີນເຄ່ືອນຍ້າຍຈາກບ່ອນຂອງມັນ 
5 ແນ ນ່ອນ ຄວາມສະວ່າງແຫ່ງຄົນອະທັມຈະຖືກດັບເສັຽ ແລະແປວໄຟຂອງເຂົາບ່ໍສ່ອງແສງອີກ 
6 ດວງສະວ່າງໃນເຕັນຂອງເຂົາມືດ ແລະຕະກຽງທ່ີຢູ່ເຫນືອເຂົາກໍດັບ 
7 ບາດກ້າວອັນແຂງແຮງຂອງເຂົາກ ສ້ັໍນເຂ້ົາ ແລະຄວາມຄິດອ່ານຂອງເຂົາເອງກໍຂວ້ໍາເຂົາລົງ 
8 ເພາະເຂົາຖືກແກວ່ງເຂ້ົາໄປໃນຕາຫນ່າງດ້ວຍຕີນຂອງເຂົາເອງ ແລະເຂົາຍ່າງຢູ່ເທີງບ້ວງແຮ້ວ 
9 ກັບອັນນ່ືງທ່ີວາງໄວ້ນ້ັນຈະຈັບຂະຫນ່ອງຂອງເຂ າົໄວ້ ບ້ວງແຮ້ວຈະຮັດເຂົາໄວ້ 
10 ມບ້ີວງເຊ່ືອງຢູ່ໃນດີນໄວ້ດັກຈັບເຂົາ ມກັີບຢູ່ໃນທາງໄວ້ດັກຈັບເຂົາ 
11 ສ່ີງທ່ີຫນາ້ຫວາດກວົທໍາໃຫເ້ຂົາຕົກໃຈຢູ່ຮອບດ້ານ ແລະໄລ່ຕີດຂະຫນ່ອງຂອງເຂົາຢູ່ 
12 ກໍາລັງຂອງເຂົາກໍອ່ອນໄປເພາະຄວາມຫີວ ແລະພັຍວິບັດກໍຄອຍພ້ອມຢູ່ທ່ີຂ້າງເຂົາ 
13 ຜີວຫນັງຂອງເຂົາໂຣກກໍກີນເສັຽ ໂຣກລະບາດກໍກີນແຂນຂາຂອງເຂົາ 
14 ຂາຖືກຖອນອອກຈາກເຕັນທ່ີເຂົາໄວ້ວາງໃຈ ຖືກນໍາມາຍັງພຣະຣາຊາແຫ່ງຄວາມຫນ້າຢ້ານກົວ 
15 ສ່ີງທ່ີບ່ໍແມ່ນຂອງເຂ າົອາສັຍຢູ່ໃນເຕັນຂອງເຂົາ ມີມາດເຕັມທ່ົວໄປເຫນືອທ່ີຢູ່ຂອງເຂົາ 
16 ຮາກຂອງເຂົາແຫ້ງໄປ ແລະກ່ີງຂອງເຂົາຫ່ຽວໄປ 
17 ການລະນຶກເຖີງເຂົາພິນາດໄປຈາກໂລກ ແລະເຂົາບ່ໍມີຊືຢູ່່ຖນົນ 
18 ເຂົາຖືກຊຸກຍູ້ຈາກຄວາມສະວ່າງເຂ້ົາສູ່ຄວາມມືດ ແລະຖືກໄລ່ອອກໄປຈາກແຜ່ນດີນໂລກ 
19 ເຂົາບ່ໍມີລູກຫລືຫລານຖ້າມກາງວົງຕະກູນຂອງເຂົາ ແລະບ່ໍມີຄົນລອດຕາຍໃນທ່ີຊືງ່ເຂົາເຄີຍອາໄສຢູ່ 
20 ຊາວຕາເວັນຕົກກໍຕົກຕະລືງດ້ວຍວັນຂອງເຂົາ ແລະຊາວຕາເວັນອອກກໍຢ້ານກົວດ້ວຍ 
21 ແນ່ນອນ ທ່ີຢູ່ຂອງຄົນອະທັມເປັນຢ່າງນ້ີແຫລະ ແລະທ່ີຢູ່ຂອງຄົນຊ່ືງບ່ໍຮູ້ຈັກພຣະເຈ້ົາກໍເປັນຢ່າງນ້ີແຫລະî 

 

19 ຄາໍຕອບຂອງໂຢບ  
Job Replies: I Know That My Redeemer Lives 

1 ຄັນແລ້ວໂຢບຕອບວ່າ, 
2 ìເປັນຫຍັງພວກທ່ານຈ່ີງເວ້ົາທໍຣະມານຂ້າພະເຈ້ົາ 
3 ທ່ານໄດ້ຫມີນ່ປມາດຂ້າພະເຈ້ົາຕລອດເວລາ ແລະທ່ານໄດ້ດ່າຂ້າພະເຈ້ົາຢ່າງບ່ໍລະອາຍເລີຍ 
4 ສົມມຸດວ່າຂ້າພະເຈ້ົາທໍາຜິດ ຄວາມຜິດນ້ັນຈະທໍາໃຫ້ທ່ານເສັຽຫາຍຫຍັງ 
5 ທ່ານຄິດວ່າທ່ານດີກວ່າຂ້າພະເຈ້ົາ ແລະເຝ້ົາເບ່ີງຄວາມຍາກລໍາບາກຂອງຂ າ້ພະເຈ້ົາເຫມອືນເປ ນັຜູ້ພິສູດຄວາມຜິດຂອງຂ້າພະ

ເຈ້ົາ 
6 ທ່ານບໍ່ຮູ້ບໍວ່າແມ່ນພຣະເຈ້ົາທີທໍ່າດ່ັງນ້ີ ແລະໄດ້ຊົງວາງແຮ້ວດັກຈັບຂ້າພະເຈ້ົາ 
7 ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຄັດຄ້ານການໃຊ້ອໍານາດອັນຮຸນແຮງຂອງພຣະອົງ ແຕ່ບໍ່ມໃີຜຟັງ ຂ້າພະເຈ້ົາຮ້ອງຫາຄວາມຍຸດຕິທັມແຕ່ບ່ໍມີເລີຍ 
8 ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງຕັນທາງໄວ້ ຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ີງເຂ້ົາໄປບ່ໍໄດ້ ພຣະອົງຊົງປົກປິດທາງຂ້າພະເຈ້ົາດ້ວຍຄວາມມືດ 
9 ພຣະອົງຊົງຍຶດເອົາຊັບສີນທັງຫມດົຂອງຂ້າພະເຈ້ົາໄປ ແລະຊົງທໍາລາຍຊ່ືສຽງຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ  
10 ພຣະອົງຊົງທໍາລາຍຂ້າພະເຈ້ົາໃນທຸກດ້ານ ພຣະອົງຊົງຮ້ືຖອນຄວາມຫວັງຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຖ້ິມ ຊົງປະປ່ອຍຂ້າພະເຈ້ົາໃຫ້ຫ່ຽວ

ແຫ້ງແລະຕາຍເສັຽ 
11 ພຣະເຈ້ົາຊົງພຣະພໂິຣດຂ້າພະເຈ້ົາຢ່າງຮຸນແຮງ ຊງົທໍາກັບຂ້າພະເຈ້ົາເຫມອືນສັດຕຣູຜູ້ຮ້າຍກາດຂອງພຣະອົງ 



12 ພຣະອົງຊົງໃຊທ້ະຫານຂອງພຣະອົງມາໂຈມຕີຂ້າພະເຈ້ົາ ພວກທະຫານໄດ້ຂຸດຂຸມກໍາບັງແລະປິດລ້ອມເຕັນຂອງຂ້າພະເຈ້ົາໄວ້ 
13 ພຣະເຈົ້າຊົງທໍາໃຫ້ພີນ້່ອງຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຖ້ິມຂ້າພະເຈ້ົາ ຜູ້ທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາລ້ຶງເຄີຍກໍຫັນຫນີຈາກຂ້າພະເຈ້ົາ 
14 ຍາດພ່ີນ້ອງກັບເພ່ືອນຝູງຂອງຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ລືມຂ້າພະເຈ້ົາ 
15 ແຂກທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາເຄີຍຮັບຕ້ອນໃນເຮືອນຂອງຂ້າພະເຈ້ົາກໍລືມຂ້າພະເຈ້ົາເສັຽ ສາວໃຊ້ຂອງຂ້າພະເຈ້ົາກໍທໍາຕ່ໍຂ້າພະເຈ້ົາເຫມອືນ

ຄົນຕ່າງຫນ້າແລະຕ່າງຖ່ິນ 
16 ເຖີງແມ່ນຂ້າພະເຈ້ົາເອ້ີນຮ້ອງຂໍໃຫ້ຄົນໃຊ້ຊ່ອຍ ເຂົາກໍບ່ໍຕອບ 
17 ເມັຽຂອງຂ້າພະເຈ້ົາກໍທົນເຫມັນກ່ີນຫາຍໃຈຂອງຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ ອ້າຍນ້ອງຂອງຂ້າພະເຈ້ົາກໍບ່ໍມາໃກ້ຂ້າພະເຈ້ົາ 
18 ພວກເດັກນ້ອຍກໍກຽດຊັງຂ້າພະເຈ້ົາ ແລະຫົວຂວັນເມ່ືອເຂົາເຫັນຂ້າພະເຈ້ົາ 
19 ເພ່ືອນສນິດຂອງຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເບ່ິງຂ້າພະເຈ້ົາດ້ວຍຄວາມເປີດຫນ່າຍ ຄົນທັງຫລາຍທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາຮັກແພງກໍຫັນຫນ້າຕ່ໍສູ້ຂ້າພະ

ເຈ້ົາ 
20 ຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ອຍຜອມຈົນເຫັນແຕ່ຫນັງຕິດກະດູກ ເກີອບຈະເອົາຊີວິດໄປບ່ໍລອດ 
21 ທ່ານເປັນເພ່ືອນຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ ຈ່ົງສົງສານຂ້າພະເຈ້ົາແດ່ ພຣະຫັດຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ທຸບຕີຂ້າພະເຈ້ົາແລ້ວ 
22 ເປັນຫຍັງທ່ານຈ່ີງຕິດຕາມທໍາຮ້າຍຂ້າພະເຈ້ົາເຫມອືນຢ່າງພຣະເຈ້ົາ ເປັນຫຍັງທ່ານຈ່ີງບ່ໍພໍເສັຽການທ ຣໍະມານຂ້າພະເຈ້ົານ້ັນ 
23 ຂ້າພະເຈ້ົາຢາກໃຫ້ບາງຄົນບັນທຶກຄໍາທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາເວ້ົານ້ີໄວ້ ແລະຂຽນຄໍາເວ້ົາຂອງຂ້າພະເຈ້ົາໄວໃ້ນປ້ືມ 
24 ຫລືໃຊ້ເຫລັກຂຽນໄວ້ໃນຫີນ ເພືອ່ມັນຈະໄດ້ຢູ່ຕລອດໄປ 
25 ແຕ່ຂ້າພະເຈ້ົາຮູ້ວ່າມີພຣະຄຸ້ມຄອງອົງນ່ືງຢູ່ໃນຟ້າສວັນ ຜູ້ຊ່ືງຈະມາຕ່ໍສູ້ຄະດີໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາໃນເວລາສຸດທ້າຍ 
26 ເຖີງແມ່ນວ່າເຊ້ືອໂຣກກັດກິນຜິວຫນັງຂອງຂ້າພະເຈ້ົາແລ້ວ ໃນຊີວິດນ້ີຂ້າພະເຈ້ົາຍັງຈະເຫັນພຣະເຈ້ົາຢູ່ 
27 ຂ້າພະເຈ້ົາຈະເຫັນພຣະອົງດ້ວຍຕາຂອງຂ້າພະເຈ້ົາເອງ ແລະພຣະອົງຈະບ່ໍເປັນຜູ້ແປກຫນ້າ ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເສັຽກໍາລັງໃຈຍ້ອນ

ທ່ານເວ້ົາວ່າ 
28 ìພວກເຮົາໄດ້ທໍຣະມານເຂົາຢ່າງໃດî ທ່ານໄດ້ຊອກຫາເຫດຜົນບາງຢ່າງເພ່ືອໂຈມຕີຂ້າພະເຈ້ົາ 
29 ແຕ່ບັດນ້ີຈ່ົງຢ້ານກົວບາບ ພຣະພິໂຣດຂອງພຣະເຈ້ົາຈະນໍາດາບມາລົງໂທດ ເພ່ືອທ່ານຈະຮູ້ວ່າມີຜູ້ນ່ຶງຈະພິພາກສາ 
 

20 ໂຊຟາຣ ໌ວາດພາບຄວາມຍາກລາໍບາກຂອງຄນົຊົວ່ຮາ້ຍ  
Zophar Speaks: Wickedness Receives Just Retribution 

1 ແລ້ວໂຊຟາຮ໌ຊາວນາອາມາຕອບວ່າ, 
2 ìເພາະສະນ້ັນຄວາມຄິດຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຕອບຂ້າພະເຈ້ົາ ເຫດດ້ວຍອາລົມພາຍໃນຂ້າພະເຈ້ົາ 
3 ຂ້າພະເຈ້ົາຕ້ອງຟັງຄໍາຕິຕຽນທ່ີຫມິນ່ປມາດ ແລະທ່ານຕອບຂ້າພະເຈ້ົາຢ່າງລົມໆແລ້ງໆປາສຈາກຄວາມເຂ້ົາໃຈ 
4 ຕ້ັງແຕ່ດຶກດໍາບັນມາ ຕ້ັງແຕ່ມະນຸດຖືກວາງໄວ້ເທີງແຜ່ນດີນໂລກ ທ່ານບ່ໍຮູ້ຫລືວ່າ 
5 ສຽງຊັຍໂຍຂອງຄົນອະທັມນ້ັນສ້ັນ ແລະຄວາມຊ່ືນບານຂອງຄົນທ່ີບ່ໍນັບຖືພຣະເຈ້ົານ້ັນເປັນແຕ່ບຸດດຽວ 
6 ແມ່ນແຕ່ຄວາມສູງຂອງເຂົາເດ່ັນຂ້ຶນໄປເຖີງຟ້າສວັນ ແລະຫົວຂອງເຂົາໄປເຖີງຫມູ່ເມກ 
7 ເຂົາຈະພິນາດເປັນນິດຢ່າງຜົງຂ້ີດີນ ບັນດາຄົນທ່ີເຄີຍເຫັນເຂົາ ຈະເວ້ົາວ່າ ìເຂົາຢູ່ໃສî 
8 ເຂົາຈະບີນໄປເສັຽເຫມອືນຄວາມຝັນ ແລະຈະບ່ໍມີໃຜພົບອີກ ເຂົາຈະຖືກໄລ່ໄປເສັຽຢ່າງນິມິດໃນກາງຄືນ 
9 ຕາຊ່ືງໄດ້ເຫັນເຂົາຈະບ່ໍເຫັນເຂົາອີກ ຫລືບ່ອນທ່ີເຂົາເຄີຍຢູ່ກໍຈະບ່ໍເຫັນເຂົາອີກເລີຍ 
10 ລູກຫລານຂອງເຂົາຈະຊອກຫາຄວາມຊ່ອຍເຫລືອຈາກຄົນຍາກຈົນ ແລະມືຂອງເຂົາຈະຄືນຊັບສົມບ ດັຂອງເຂົາ 
11 ກະດູກຂອງເຂົາເຕັມໄປດ້ວຍເຫ່ືອແຮງຂອງຄົນຫນຸ່ມ ແຕ່ເຫ່ືອແຮງນ້ັນຈະນອນລົງກັບເຂົາໃນຝຸ່ນຂ້ີດີນ 
12 ìເຖີງແມ້ວ່າຄວາມອະທັມຈະຫວານຢູ່ໃນປາກຂອງເຂົາ ເຖີງເຂົາເຊ່ືອງໄວ້ໃຕ້ລ້ີນຂອງເຂົາ 
13 ເຖີງເຂົາບ່ໍຢາກຈະປ່ອຍ ແລະອົມໄວ້ໃນປາກຂອງເຂົາ 
14 ອາຫານຂອງເຂົາຍ ງັປ່ຽນໃນທ້ອງຂອງເຂົາ ເຫມືອນພິດຂອງງູເຫ່ົາໃນຕົວເຂົາ 
15 ເຂົາກືນຊັບສົມບັດລົງໄປ ແຕ່ຈະຮາກມັນອອກມາອີກ ພຣະເຈ້ົາຊົງແກວ່ງມັນອອກມາຈາກທ້ອງຂອງເຂົາ 



16 ເຂົາຈະດູດພິດຂອງງູເຫ່ົາ ລ້ີນຂອງເຂົາຈະຂ້າເຂົາໃຫ້ຕາຍເຫມືອນຖືກງູພິດຕອດ 
17 ເຂົາຈະບ່ໍຊົມເບ່ິງລໍານ້ໍາ ຄືລໍາຫ້ວຍທີມີ່ນ້ໍາເຜ້ີງແລະນົມທ່ີໄຫລຢູ່ 
18 ເຂົາຈະຄືນຜົນງານຂອງເຂົາ ແລະຈະບ່ໍກືນກີນເສັຽ ເຂົາຈະບ່ໍໄດ້ຄວາມຊ່ືນບານເລີຍຈາກກໍາໄລແຫ່ງການຄ້າຂອງເຂົາ 
19 ເພາະເຂົາໄດ້ຢຽບຍ້ໍາແລະປະຖ້ີມຄົນຍາກຈົນ ເຂົາໄດ້ຍຶດເອົາບ້ານຊ່ືງເຂົາບ່ໍໄດ້ສ້າງ 
20 ìເພາະຄວາມໂລບຂອງເຂົາບ່ໍຮູ້ຈັກຢຸດຢ້ັງ ເຂົາຈະເກັບສ່ີງທ່ີເຂົາພໍໃຈໄວ້ບ່ໍໄດ້ເລີຍ 
21 ເມ່ືອເຂົາກີນແລ້ວບ່ໍມີຫຍັງເຫລືອ ເຫດສະນ້ັນຄວາມຈະເຣີນຂອງເຂົາຈະບ່ໍຖາວອນ 
22 ໃນຂນະທ່ີເຂົາອ່ີມຫນໍາສໍາຣານ ເຂົາຈະຕົກໃນສະພາບຂັດສົນ ຣດິເດດຂອງຄວາມທຸກຍາກຈະມາຫາເຂົາ 
23 ເພ່ືອເຕີມທ້ອງຂອງເຂົາໃຫ້ເຕັມ ພຣະເຈ້ົາຈະຊົງສ່ົງຄວາມພິໂຣດອັນດຸເດືອດມາເຖີງເຂົາ ແລະຫລ່ັງລົງມາເທີງເຂົາໃຫ້ເປັນອາ

ຫານຂອງເຂົາ 
24 ເຂົາຈະລ້ີຈາກອາວຸດເຫລັກ ທະນູທອງສໍາຣິດຈະແທງເຂົາຊອດ 
25 ເຂົາດຶງມັນອອກ ແລະມັນອອກມາຈາກຮ່າງກາຍຂອງເຂົາ ປາຍອັນວັບແວບກ ອໍອກມາຈາກນ້ໍາບີຂອງເຂົາ ຄວາມຢ້ານກົວກໍມາ

ສີງສູ່ເຂົາ 
26 ຄວາມມືດມົນອັນເຫລ ອືລ້ົນໄດ້ສະສົມໄວ້ເປັນຊັບຂອງເຂົາ ໄຟທ່ີບ່ໍຕ້ອງເປ່ົາຈະກືນເຂົາເສັຽ ສ່ີງໃດທ່ີເຫລືອຢູ່ໃນເຕັນຂອງເຂົາ

ຈະຖືກເຜົາຜານ 
27 ຟ້າສວັນຈະສໍາແດງຄວາມຜິດບາບຂອງເຂົາ ແລະແຜ່ນດີນໂລກຈະລຸກຂ້ືນປັກປໍາເຂົາ 
28 ສ່ີງຂອງແຫ່ງຄົວເຮືອນຂອງເຂົາຈະຖືກນໍາໄປເສັຽ ຖືກກວາດໄປໃນວັນແຫ່ງພຣະພິໂຣດຂອງພຣະເຈ້ົາ 
29 ນ້ີເປັນສ່ວນຂອງຄົນອະທັມຈາກພຣະເຈ້ົາ ແລະເປັນມ ຣໍະດົກທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງກໍາຫນົດໃຫ້ເຂົາî 
 

21 ໂຢບກາ່ວຢນືຢນັຄວາມຈະເຣນີຂອງຄນົອະທມັ  
Job Replies: The Wicked Often Go Unpunished 

1 ແລ້ວໂຢບກ່າວວ່າ, 
2 ìຂໍຟັງຖ້ອຍຄໍາຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຢ່າງລະມັດລະວັງ ແລະໃຫ້ຄໍານ້ີເລ້ົາໂລມໃຈທ່ານ 
3 ຂໍຈ່ົງອົດທົນແລະຂ້າພະເຈ້ົາຈະເວ້ົາ ແລະເມ່ືອຂ້າພະເຈ້ົາເວ້ົາແລ້ວ ກໍເຍາະເຍ້ີຍຕ່ໍໄປເຖີດ 
4 ສ່ວນຂ້າພະເຈ້ົານ້ີ ຈະຕ່ໍວ່າມະນຸດຫລື ເປັນຫຍັງຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ີງບ່ໍຄວນຫຸນຫັນ 
5 ຫລຽວເບ່ີງຂ້າພະເຈ້ົາ ແລະຈ່ົງຕະລຶງເຖີດ ແລະທ່ານຈ່ົງເອົາມືປິດປາກຂອງທ່ານ 
6 ເມ່ືອຂ້າພະເຈ້ົາລະນຶກເຖີງເຣ່ືອງທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາເວ້ົານ້ີ ຂ້າພະເຈ້ົາກໍຕົກໃຈ ແລະຄວາມສ່ັນສະທ້ານກໍຈັບເນ້ືອຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ 
7 ເປັນຫຍັງຄົນອະທັມຈ່ີງມີຊີວິດຢູ່ ຈົນເຖີງເຖ້ົາແກ່ ແລະຈະເຣີນມກີ າໍລັງຫລາຍຂ  ້ືນ 
8 ລູກຫລານຂອງເຂົາກໍຕ້ັງຫມັນ້ຄົງຢ  ູ່ຕ່ໍຫນ້າຕ່ໍຕາເຂົາ ແລະເຊ້ືອສາຍຂອງເຂົາກໍຢູ່ຕ່ໍຫນ້າຕ່ໍຕາເຂົາ 
9 ເຮືອນຂອງເຂົາທ ັງຫລາຍກໍປອດພ່ັຍຢູ່ເຢັນເປັນສຸກ ແລະໄມ້ແສ້ຂອງພຣະເຈ້ົາບ່ໍຢູ່ເທີງເຂົາ 
10 ງົວເຖິກຂອງເຂົາແຜ່ພັນບ່ໍມີຂາດ ງົວແມ່ຂອງເຂົາອອກລູກແລະບ່ໍມີແທ້ງ 
11 ເຂົາສ່ົງເດັກນ້ອຍອອກໄປຢູ່ຢ່າງຝູງແບ້ແກະ ແລະລູກຫລານນ ອ້ຍຂອງເຂົາກໍເຕ້ັນລໍາ 
12 ເຂົາຮ້ອງເພງປະສານສຽງຣໍາມະນາ ແລະພີນເຂົາຄູ່ ແລະມ່ວນຊ່ືນໄປຕາມສຽງປ່ີ 
13 ຕລອດວັນເວລາຂອງເຂົາ ເຂົາກໍຈະເຣີນ ແລະເຂົາລົງໄປທ່ີແດນມໍຣະນາໃນພບິຕາດຽວ 
14 ເຂົາທູນພຣະເຈ້ົາວ່າ ìຂໍຈາກເຮົາໄປເສັຽ ເພາະເຮົາບ່ໍປາຖນາຄວາມຮູ້ໃນທາງຂອງທ່ານ 
15 ອົງຜູ້ມີອໍານາດຍ່ີງໃຫຍ່ຄືຫຍັງ ທີເ່ຮົາຈະຕ້ອງປະຕິບັດເຂົາ ຖ້າເຮົາອ້ອນວອນຕ່ໍເຂົາ ເຮົາຈະໄດ້ປໂຍດຫຍັງî 
16 ຄວາມຈໍາເຣີນຂອງເຂົາທັງຫລາຍບ່ໍຢູ່ໃນກໍາມືຂອງເຂົາຫລື ຄໍາປຶກສາຂອງຄົນອະທັມຢູ່ຫ່າງໄກຈາກຂ້າພະເຈ້ົາ 
17 ìຕະກຽງຂອງຄົນອະທັມດັບເລ້ືອຍໆບໍ ຄວາມທຸກລໍາບາກມາເຫນືອເຂົາເລ້ືອຍຊ່ໍາໃດ ພຣະເຈ້ົາຊງົແຈກຈ່າຍຄວາມເຈັບປວດ

ດ້ວຍພຣະພິໂຣດເລ້ືອຍຊ່ໍາໃດ 
18 ເຂົາເປັນເຫມືອນເຟືອງເຂ້ົາຫນ້າລົມ ແລະເປັນຫມອືນແກບທ່ີພະຍຸພັດໄປເລ້ືອຍຊ່ໍາໃດ 



19 ທ່ານວ່າ ìພຣະເຈ້ົາຊງົສະສົມຄວາມບາບຊ່ົວຂອງເຂົາໄວ້ໃຫລູ້ກຫລານຂອງເຂົາî ຂໍພຣະອົງຊົງຕອບແທນເອງແກ່ເຂົາທັງຫລາຍ 
ເພ່ືອເຂົາທັງຫລາຍຈະໄດ້ຮູ້ 

20 ຂໃໍຫຕ້າຂອງເຂົາເຫັນຄວາມພິນາດຂອງເຂົາ ແລະໃຫ້ເຂົາດ່ືມພຣະພິໂຣດຂອງອົງຜູ້ມີອໍານາດຍ່ີງໃຫຍ່ 
21 ເພາະເຂົາສົນໃຈຫຍັງໃນເຣ່ືອງວົງວານທ່ີຕາມເຂົາມາ ເມືອ່ຈໍານວນເດືອນຂອງເຂົາຖືກຕັດຂາດເສັຽແລ້ວ 
22 ມຜູ້ີໃດຈະສອນພຣະເຈ້ົາໄດ້ຫລື ເມ່ືອພຣະອົງຊົງພິພາກສາເທວາທັງຫລາຍ 
23 ຄົນນ່ືງຕາຍເມ່ືອຍັງແຂງແຮງຢູ່ ຕາຍງ່າຍທັງສຸກໃຈ ແລະຮ່າງກາຍກໍອ້ວນພີຢູ່ 
24 ຖັງກາຍຂອງເຂົາເຕັມດ້ວຍນ້ໍານົມ ແລະມັນກະດູກຂອງເຂົາກໍຊຸ່ມ 
25 ອີກຄົນນ່ືງຕາຍດ້ວຍໃຈຂົມຂ່ືນ ບ່ໍເຄີຍໄດ້ຊີມຂອງດີ 
26 ເຂົາທ ງັສອງນອນລົງໃນຝຸ່ນຂ້ີດີນເຫມືອນກັນ ແລະຕົວຫນອນກໍປົກຄຸມເຂົາທັງສອງໄວ້ 
27 ໂອ ຂ້າພະເຈ້ົາຮູ້ຄວາມຄ ດິຂອງທ່ານ ແລະອຸບາຍຂອງທ່ານທ່ີຈະທໍາຜິດຕ່ໍຂ້າພະເຈ້ົາ 
28 ເພາະທ່ານວ່າ ìວັງຂອງເຈ້ົານາຍຢູ່ໃສî ເຕັນຊ່ືງຄົນອະທັມອາສັຍນ້ັນຢູ່ໃສî 
29   ່໊ທ່ານບ່ໍໄດ້ຖາມນ ກັທ່ອງທ່ຽວ ແລະທ່ານບ່ໍໄດ້ຮັບສັກຂີພຍານຂອງເຂົາຫລື 
30 ວ່າໃນຄາວທີເ່ກີດພັຍວິບັດນ້ັນຄົນອະທັມມັກລອດໄດ້ ແລະເຂົາໄດ້ຮັບການຊ່ອຍເຫລືອໃຫ້ພົ້ົນ້ໃນວັນແຫ່ງພຣະພິໂຣດ 
31 ໃຜແຈ້ງວີທີການຂອງເຂົາໃຫ້ເຂົາຟັງ ແລະຜູ້ໃດສນອງເຂົາໃນສ່ີງທ່ີເຂົາໄດ້ກະທໍາ 
32 ແລະເມ່ືອຄົນຫາມເຂົາໄປຍັງຫລຸມສົບກໍມີຍາມເຝ້ົາທ່ີອຸໂມງ 
33 ສໍາລ ບັເຂົາກ້ອນດີນທ່ີຮ່ອມພູກໍເບົາສະບາຍ ຄົນທັງປວງກ ຕໍາມເຂົາໄປ ແລະຄົນທ່ີໄປຂ້າງຫນ້າກໍນັບບ່ໍຖ້ວນ 
34 ແລ້ວເປ ນັຫຍັງທ່ານຈະມາເລ້ົາໂລມໃຈຂ້າພະເຈ້ົາດ້ວຍສ່ີງທ່ີວ່າງເປ່ົາ ຄໍາຕອບຂອງທ່ານບ່ໍມີຫຍັງເຫລືອແລ້ວ ນອກຈາກຫລອກ

ລວງî 
 

22 ເອລຟີສັກາ່ວໂທດໂຢບ 
 Eliphaz Speaks: Jobís wickedness Is Great 

1 ແລ້ວເອລີຟັສ ຊາວເຕມານຕອບວ່າ, 
2 ìຄົນຈະເປັນປໂຍດຫຍັງແກ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຫລື ຜ  ູ້ໃດສລາດກໍເປັນປໂຍດໃຫ້ແກ່ຕົນເອງຕ່າງຫາກ 
3 ຖ້າທ່ານເປັນຄົນຊອບທັມ ຈະເປັນທ່ີພໍພຣະທັຍແກ່ອົງຜູ້ມີອໍານາດຍ່ີງໃຫຍ່ຫລື ຫລືຖ້າທ່ານເປັນຄົນດີຮອບຄອບຈະເປັນປໂຍດ

ຫຍັງແກ່ພຣະອົງ 
4 ເປັນເພາະທ່ານຢໍາເກງພຣະອົງຫລື ພຣະອົງຈ່ີງຊົງຕັກເຕືອນທ່ານ ແລະຊົງສູ້ຄວາມກັບທ່ານ 
5 ຄວາມອະທັມຂອງທ່ານໃຫຍ່ໂຕບ່ໍແມ່ນຫລື ຄວາມຜິດບາບຂອງທ່ານບ່ໍມີທ່ີສ້ີນສຸດ 
6 ເພາະທ່ານຍຶດຂອງປະກັນໄປຈາກພ່ີນ້ອງເປ່ົາໆ ແລະຍຶດເສ້ືອຜ້າຂອງຄົນທ່ີເປືອຍກາຍ 
7 ທ່ານບ່ໍໄດ້ໃຫ້ນ້ໍາແກ່ຄົນຫີວກະຫາຍດ  ່ືມ ແລະທ່ານຫນ່ວງຫນ່ຽວເຂ້ົາຈ່ີໄວ້ບ່ໍໃຫ້ຄົນທ່ີຫວີ 
8 ຄົນທ່ີມີອໍານາດບາດໃຫຍ່ຍ່ອມໄດ້ທ່ີດີນເປ ນັກໍາມະສິດ ແລະຄົນທ່ີມຫີນ້າມີຕາກໍໄດ້ເຂ້ົາອາສັຍຢູ່ 
9 ທ່ານໄລ່ແມຫ່ມາ້ຍອອກໄປມືເປ່ົາ ແລະແຂນຂອງລູກກໍາພ້າພໍກ່ໍຫັກ 
10 ເພາະສະນ້ັນກັບດັກຢູ່ຮອບທ່ານ ແລະໃນທັນໃດນ້ັນຄວາມສຍົດສຍອງກໍຖ້ວມທບັທາ່ນ 
11 ຄວາມສະວ່າງຂອງທ່ານກໍມືດລົງ ຈົນທ່ານບ່ໍເຫັນຫຍັງ ແລະນ້ໍາທ່ີຖ້ວມກໍປົກຄຸມທ່ານໄວ້ 
12 ìພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຊົງສະຖິດຢູ່ໃນທ່ີສູງໃນຟ້າສວັນຫລື ເບ່ີງດາວທ່ີສູງທ່ີສຸດເຖີດ ມັນສູງແທ້ໆ 
13 ເພາະສະນ້ັນທ່ານວ່າ ìພຣະເຈ້ົາຊງົຮູ້ຫຍັງ ພຣະອົງຈະຊົງຜ່ານຊອດຄວາມມືດຕຶບໄປພິພາກສາໄດ້ຫລື 
14 ເມກຫນາຄຸມພຣະອົງໄວ້ ພຣະອົງຊົງເບ່ິງສ່ີງໃດບ່ໍເຫັນ ແລະພຣະອົງຊົງດໍາເນີນຢູ່ເທີງພ້ືນຟ້າî 
15 ທ່ານຈະເດີນທາງເກ່ົາຫລື ຊ່ືງຄົນອະທັມເຄີຍດໍາເນີນນ້ັນ 
16 ຜູ້ທີຖື່ກເອົາໄປກ່ອນເວລາກໍາຫນົດຂອງເຂົາ ຮາກຖານຂອງເຂົາຖືກກວາດລ້າງໄປ 



17 ຜູ້ທູນພຣະເຈ້ົາວ່າ ìຂໍຊົງໄປຈາກຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍî ແລະ ìອົງຜູ້ມີອໍານາດຍ່ີງໃຫຍ່ຈະຊົງທໍາສ່ີງໃດແກ່ຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍ
ໄດ້î 

18 ແຕ່ພຣະອົງຊົງໃຫ້ເຮືອນຂອງເຂົາເຕັມດ້ວຍຂອງດີ ແຕ່ຄໍາປຶກສາຂອງຄົນອະທັມຫ່າງໄກຈາກຂ້າພະເຈ້ົາ 
19 ຄົນຊອບທັມເຫ ັນແລະຍີນດີ ຄົນປາສຈາກຜິດຫົວຂວນັ 
20 ກ່າວວ່າ ìຜູ້ເປັນສັດຕຣູຂອງເຣົາຖືກຕັດຂາດແນ່ແລ້ວ ແມ່ນຫຍັງທ່ີເຂົາມີເຫລືອໄຟກໍເຜົາເສັຽî 
21 ìຈ່ົງປອງດອງກັບພຣະເຈ້ົາ ແລະຢູ່ຢ່າງສັນຕິ ດ່ັງນ້ັນສ່ີງທ່ີດີຈະມາເຖີງທ່ານ 
22 ຂໍຈ່ົງຮັບຄໍາສ່ັງສອນຈາກພຣະໂອດຂອງພຣະອົງ ແລະເກັບພຣະຄໍາຂອງພຣະອົງໄວ້ໃນໃຈຂອງທ່ານ 
23 ຖ້າທ່ານກັບມາຫາອົງຜູ້ມີອໍານາດຍ່ີງໃຫຍ່ ແລະຖ່ອມຕົວລົງ ຖ້າທ່ານຖ້ີມຄວາມອະທັມໃຫ້ໄກຈາກເຕັນຂອງທ່ານ 
24 ຖ້າທ່ານວາງແຮ່ທອງຄໍາໄວ້ໃນຝຸ່ນຂ້ີດີນ ແລະທອງຄໍາເມືອງໂອຟີຣໄ໌ວ້ຖ້າມກາງຫ້ວຍທ່ີແລ້ງນ້ໍາ 
25 ຖ້າອົງຜູ້ມີອໍານາດຍ່ີງໃຫຍ່ເປັນສົມບັດຂອງທ່ານ ແລະເປັນເງີນທ່ີປະເສີດຂອງທ່ານ 
26 ແລ້ວທ່ານຈະປິຕິຍີນດີໃນອົງຜູ້ມີອໍານາດຍ່ີງໃຫຍ່ ແລະເງີຍຫນ້າຂອງທ່ານຫາພຣະເຈ້ົາ 
27 ທ່ານຈະອ້ອນວອນຕ່ໍພຣະອົງ ແລະພຣະອ ງົຈະຊົງຟັງທ່ານ ແລະທ່ານຈະແກ້ບົນຂອງທ່ານ 
28 ທ່ານຈະຕັດສີນໃຈໃນເຣ່ືອງໃດ ແລະເຣ່ືອງນ້ັນຈະສໍາເຣັດສົມປະສົງ ແລະຈະມີແສງສວ່າງສ່ອງທາງໃຫ້ທ່ານ 
29 ເພາະພຣະເຈ້ົາຊົງຍົກຜູ້ທ່ີໂອ້ອວດລົງມາ ແຕ່ພຣະອ ົງຊົງຊ່ອຍຄົນຖ່ອມໃຈໃຫ້ລອດ 
30 ພຣະອົງຊົງຊ່ອຍຜູ້ທ່ີໄຮ້ຄວາມຜິດໃຫ້ພ້ົ້ົນ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບການຊ່ອຍໃຫ້ພ້ົ້ົນໂດຍຄວາມສະອາດແຫ່ງມືຂອງທ່ານ 
 

23 ໂຢບຢາກຈະສູຄ້ະດຂີອງຕນົກບັ 
      ພຣະເຈົາ້  
 Job Replies: My Complaint Is Better 

1 ແລ້ວໂຢບຕອບວ່າ, 
2 ìຄໍາຮ້ອງທຸກຂອງຂ້າພະເຈ້ົາກໍຂົມຂ  ່ືນໃນວັນນ້ີດ້ວຍ ມືຂອງຂ້າພະເຈ້ົາກໍຫນັກ ເພາະການຮ້ອງຄາງຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ 
3 ໂອ ຂ້າພະເຈ້ົາຢາກຣູ້ວ່າຈະພົບພຣະອົງໄດ້ທ່ີໃດ ເພືອ່ຂ້າພະເຈ້ົາຈະມາເຖີງພຣະທ່ີນ່ັງຂອງພຣະອົງ 
4 ຂ້າພະເຈ້ົາຈະຍ່ືນຄະດີຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຕ່ໍພຣະພັກພຣະອົງ ແລະບັນຈຸຂ້ໍໂຕ້ຖຽງໃຫ້ເຕັມປາກຂ້າພະເຈ້ົາ 
5 ຂ້າພະເຈ້ົາຈະຮູ້ວ່າ ພຣະອົງຈະຕອບຂ້າພະເຈ້ົາວາຢ່າງໃດ ແລະເຂ້ົາໃຈສ່ີງທ່ີພຣະອົງຈະກ່າວກັບຂ້າພະເຈ້ົາ 
6 ພຣະອ ົງຈະຊົງໂຕ້ຖຽງກັບຂ້າພະເຈ້ົາດ້ວຍຣິດທານຸພາບອັນຍ່ີງໃຫຍ່ຂອງພຣະອົງຫລື ບ່ໍດອກ ພຣະອົງຈະຊົງຟັງຂ້າພະເຈ້ົາ 
7 ໃນທ່ີນ້ັນຄົນທ່ຽງທັມຈະສູ້ຄວາມກ ບັພຣະອົງໄດ້ ແລະຂ້າພະເຈ້ົາຈະຮ ບັການຊ່ອຍໃຫ້ພ້ົ້ົນຈາກຜູ້ພິພາກສາຂອງຂ້າພະເຈ້ົາເປັນ

ນິດ 
8 ຂ້າພະເຈ້ົາຍ່າງໄປຂ້າງຫນ້າ ແຕ ພ່ຣະອົງບ່ໍໄດ້ຊົງສະຖິດທ່ີນ້ັນ ແລະຂ້າງຫລັງ ແຕ່ຂ້າພະເຈ້ົາກໍບ່ໍສັງເກດເຫັນພຣະອົງ 
9 ຂ້າງຊ້າຍມືທ່ີພຣະອົງຊົງກະທໍາກິດ ຂ້າພະເຈ້ົາກໍບ່ໍເຫັນພຣະອົງ ຂ້າງຂວາມືພຣະອົງຊົງເຊ່ືອງຢູ່ ຂ້າພະເຈ້ົາຊອກຫາພຣະອົງບ່ໍ

ພບົ 
10 ດ້ວຍວ່າພຣະອົງຊົງຮູ້ທາງທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາໄປ ເມ່ືອພຣະອົງຊົງທົດສອບຂ້າພະເຈ້ົາແລ້ວ ຂ້າພະເຈ້ົາກໍຈະເປັນເຫມອືນຢ່າງທອງຄໍາ 
11 ເທ້ົາຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຕິດຮອຍພຣະບາດຂອງພຣະອົງແຫນ້ນ ຂ້າພະເຈ້ົາໄປຕາມທາງຂອງພຣະອົງ ແລະບ່ໍໄດ້ຫັນຫນີໄປຂ້າງໃດ

ເລີຍ 
12 ຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ພາກຈາກພຣະບັນຍັດແຫ່ງຮີມພຣະໂອດຂອງພຣະອົງ ຂ້າພະເຈ້ົາຕີຣາຄາພຣະຄໍາພຣະອົງສູງກວ່າເຈຕນາຂອງ

ຂ້າພະເຈ້ົາ 
13 ແຕ່ພຣະອົງຊົງປ ຽ່ນແປງບ່ໍໄດ້ ແລະຜູ້ໃດຈະຫັນປ່ຽນພຣະອົງໄດ້ ພຣະອົງມີພຣະປະສົງສ່ີງໃດພຣະອ ງົກໍຊົງກະທໍາສ່ີງນ້ັນ 
14 ເພາະວ່າ ພຣະອົງຈະຊົງກະທໍາສ່ີງທ່ີພຣະອ ງົຊົງກໍາຫນົດໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົານ້ັນຄົບຖ້ວນ ແລະສ່ີງຢ່າງນ້ັນຫລວງຫລາຍຢູ່ໃນແຜນ

ການຂອງພຣະອົງ 
15 ເພາະສະນ້ັນຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ີງສ່ັນເຊັນຕ່ໍພຣະພັກພຣະອົງ ເມ່ືອຂ້າພະເຈ້ົາຄິດຕຶກຕອງ ຂ້າພະເຈ້ົາກໍຍ່ີງຢ້ານຕ່ໍພຣະອົງ 



16 ພຣະອົງຊົງກະທໍາໃຫ້ຫວົໃຈຂອງຂ້າພະເຈ້ົາອ່ອນເພັຽ ອົງຜູ້ມີອໍານາດຍ່ີງໃຫຍ່ໄດ້ກະທໍາໃຫຂ້້າພະເຈ້ົາຢ້ານກົວ 
17 ເພາະຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຖືກຕັດຂາດຈາກຄວາມມືດ ແລະພຣະອົງບ່ໍໄດ້ຊົງປິດຄວາມມືດຕຶບໄວ້ຈາກຂ້າພະເຈ້ົາ 
 

24 ໂຢບປບັທຸກທີພ່ຣະເຈົາ້ຊງົເມນີເສີຍຕ່ໍຄວາມຊົວ່ຮ້າຍ  
 Job Complains of Violence 

1 ìເມ່ືອເວລາກໍາຫນົດບ່ໍປິດບັງໄວ້ຈາກອົງຜູ້ມີອໍານາດຍ່ີງໃຫຍ່ ເປັນຫຍັງບັນດາຜູ້ທ່ີຮູ້ຈັກພຣະອົງບ່ໍເຫັນວ່າກໍາຫນົດຂອງພຣະອົງ 
2 ມຄົີນທ່ີຍ້າຍຫລັກເຂດ ເຂົາຍຶດຝູງແກະພາໄປລ້ຽງ 
3 ເຂົາໄລ່ຕ້ອນລໍຂອງຄົນກໍາພ້າໄປ ເຂົາຍຶດງົວຂອງຍິງຫມ້າຍຈົນນາງຫາເງິນມາໃຊ້ຫນ້ີ 
4 ເຂົາຊຸກຄົນຂັດສົນອອກນອກຖນົນ ຄົນຍາກຈົນແຫ່ງແຜ່ນດີນໂລກຕ່າງກໍລ້ີຊ່ອນຕ ວົຫມດົ 
5 ເຫມືອນລໍປ່າຢູ່ໃນຖ່ິນກັນດານ ຄົນຍາກຈົນນ້ັນອອກໄປທໍາງານພະຍາຍາມຫາອາຫານ ຖ່ິນແຫ້ງແລ້ງໃຫ້ອາຫານແກ່ບຸດຂອງ

ເຂົາ 
6 ເຂົາທັງຫລາຍເກັບຫຍ້າແຫ້ງທ່ີໃນທ່ົງ ແລະເຂົາເລັມສວນອະງຸ່ນຂອງຄົນອະທັມ 
7 ເຂົານອນເປືອຍກາຍບ່ໍມີເສ້ືອຜ້າຕລອດຄືນ ແລະບ່ໍມີຜ້າຫ່ົມກັນຫນາວ 
8 ເຂົາປຽກຝົນແຫ່ງພູເຂົາ ແລະບຽດຢູ່ຂ້າງໂງ່ນຫີນເພາະຂາດທ່ີກໍາບັງ 
9 ມຜູ້ີເອົາເດັກກໍາພ້າໄປຈາກເອິກ ແລະເອົາລູກນ້ອຍຂອງຄົນຍາກຈົນໄປເປັນຄ່າຈ່າຍຫນ້ີ 
10 ເຂົາທັງຫລາຍຈ່ິງເດີນເປືອຍກາຍໄປບ່ໍມີເສ້ືອຜ້າ ທັງທ່ີຫີວ ເຂົາກໍແບກເຟືອງເຂ້ົາໄປ 
11 ເຂົາທໍານ້ໍາມັນຢູ່ຖ້າມກາງແຖວຕ້ົນຫມາກກອກເທດຂອງຄົນອະທັມ ເຂົາຍ່ໍາຢູ່ທ່ີບ່ໍຍ່ໍາອະງຸ່ນແຕ່ເຂົາຕ້ອງທົນຄວາມກະຫາຍ 
12 ຄົນທ່ີກໍາລັງຈະຕາຍຄ່ໍາຄວນອອກມາຈາກທ່ີໃນເມືອງ ແລະຈິດໃຈຂອງຄົນບາດເຈັບຮ້ອງຂໍຄວາມຊ ່ອຍເຫລືອ ແຕ່ພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້

ສົນພຣະທັຍໃນຄໍາອ້ອນວອນຂອງເຂົາ 
13 ìມຜູ້ີທ່ີກະບົດຕ່ໍຄວາມສະວ່າງ ຜູ້ທີບ່ໍ່ຄຸ້ນເຄີຍກັບທາງຂອງຄວາມສະວ່າງນ້ັນ ແລະບ່ໍໄດ້ຢູ່ໃນທາງຂອງຄວາມສະວ່າງນ້ັນ 
14 ຜູ້ທໍາຄາດຕະກັມລຸກຂ້ືນມາແຕ່ເດິກ ເຂົາຂ້າຄົນຍາກຈົນ ແລະຄົນຂັດສົນ ແລະໃນກາງຄືນເຂົາເປັນເຫມືອນຂະໂມຍ 
15 ຕາຂອງຜູ້ລ່ວງປະເວນີຄອຍເວລາຍາມຄ່ໍາ ກ່າວວ່າ ìບ່ໍມຕີາໃດຈະເຫັນຂ້າî ແລະເຂົາກໍປອມຫນ້າຂອງເຂົາ 
16 ໃນຍາມມືດເຂົາຂຸດເຂ້ົາໄປໃນເຮືອນ ກາງເວັນເຂົາກໍເກັບຕົວ ເຂົາບ່ໍຮູ້ຈັກຄວາມສະວ່າງ 
17 ເພາະຄວາມມືດຕຶບເປັນເຫມອືນເວລາເຊ້ົາແກ່ເຂົາທຸກຄົນ ເພາະເຂົາຄຸ້ນເຄີຍກັບຄວາມສຍົດສຍອງຂອງຄວາມມືດຕຶບ 
18 ìເຂົາລອຍໄປເທີງຫນ້ານ້ໍາ ສ່ວນແບ່ງຂອງເຂົາຖືກສາບໃນແຜ່ນດີນ ເຂົາບ່ໍຫັນຫນ້າໄປສ  ູ່ສວນອະງຸ່ນຂອງເຂົາ 
19 ຄວາມແຫ້ງແລ້ງແລະຄວາມຮ້ອນໄດ້ເອົານ້ໍາຫິມມະໄປສັນໃດ ແດນຄົນຕາຍກໍໄດ້ເອົາຜູ້ກະທໍາບາບໄປສັນນ້ັນ 
20 ທ້ອງຖ່ິນໃຫ້ກໍາເນີດຈະລືມເຂົາ ຕົວຫນອນຈະກີນເຂົາ ບ່ໍມີໃຜຈໍາຊ່ືເຂົາໄດ້ຕ່ໍໄປຄວາມອະທັມຈ່ີງຫັກລົງເຫມືອນຕ້ົນໄມ້ 
21 ìເຂ າົກົດຂ່ີຈາກຍິງຫມັນທ່ີບ່ໍມີລູກ ແລະບ່ໍທໍາດີໃຫ້ແກ່ຍິງຫມ້າຍ 
22 ພຣະເຈ້ົາຍັງຊົງດໍາຣົງຊວິີດຂອງຄົນມີກ າໍລັງດ້ວຍຣິດທານຸພາບຂອງພຣະອົງ ເຖິງແມ່ນວ່າເຂົາສ້ີນຫວັງໃນຊີວິດ ເຂົາກໍລຸກຂ້ຶນໄດ້ 
23 ພຣະອົງປະທານຄວາມປອດພັຍໃຫເ້ຂົາ ແລະເຂົາກໍເພ່ິງຢູ່ ແລະພຣະເນດຂອງພຣະອົງຢູ່ເທິງຫົນທາງຂອງເຂົາ 
24 ເຂົາທັງຫລາຍຖືກຍົກຍ້ອງຂ້ຶນບຸດນ່ຶງແລ້ວກໍສ້ີນໄປ ເຂົາຫ່ຽວແຫ້ງ ແລະສ້ີນໄປເຫມືອນຄົນອ່ືນໆ ເຂົາຖືກຕັດອອກເຫມືອນຍອດ

ຮວງເຂ້ົາ 
25 ຖ້າບ່ໍເປັນເຊ່ັນນ້ັນ ໃຜຈະພິສູດໄດ້ວ່າຂ້າພະເຈ້ົາມຸສາ ແລະສໍາແດງວ່າສ່ີງທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາກ່າວນ້ັນໄຮ້ສາຣະî 
 

25 ບນີດັດປະຕເິສດຂໍທ້ີວ່າ່ ìຕໍພ່ຣະເຈົາ້ມະນດຸຈະເປນັຝາ່ຍຖກືໄດ ້ 
Bildad Speaks: How Can A Mortal Be Righteous  
Before God? 

1 ແລ້ວບີນດັດຕະກູນຊູອາຕອບວ່າ, 
2 ìພຣະເຈ້ົາຊົງອໍານາດໃນການຄອບຄອງແລະຊົງໃຫຢໍ້າເກງ ພຣະອົງຊົງກະທໍາສັນຕິພາບໃນສວັນເບ້ືອງສູງຂອງພຣະອົງ 



3 ກອງທັບຂອງພຣະອົງມີຈໍານວນ ຫລືຄວາມສະວ່າງຂອງພຣະອົງບ່ໍໄດ້ສ່ອງມາເຫນືອຜູ້ໃດແດ່ 
4 ແລ້ວມະນຸດຈະຊອບທັມຕ່ໍພຣະພັກພຣະເຈ້ົາໄດ້ຢ່າງໃດ ຄົນທ່ີເກີດຈາກຜູ້ຍິງຈະສະອາດໄດ້ຢ່າງໃດ 
5 ເບ່ິງແມ໋ ເຖິງແມ່ນດວງຈັນກໍບ່ໍມີຄວາມສຸກໃສ ແລະດວງດາວກໍບ່ໍສະອາດໃນສາຍພຣະເນດຂອງພຣະອົງ 
6 ມະນຸດຈະຍ່ິງສະອາດນ້ອຍກວ່ານ້ັນເທ່ົາໃດ ຜູ້ເປັນພຽງຕົວດັກແດ້ ແລະບຸດຂອງມະນຸດ ຜູ້ເປັນພຽງໂຕຫນອນî 
 

26 ໂຢບກາ່ວວາ່ພຣະເຈົາ້ຊງົມອີາໍນາດຄອບຄອງ  
Job Replies: Godís Majesty Is Unsearchable 

1 ແລ້ວໂຢບຕອບວ່າ, 
2 ìທ່ານໄດ້ຊ່ອຍຜູ້ບ່ໍມີກໍາລັງຫລາຍຈິງຫນໍ ທ່ານໄດ້ຊ່ອຍແຂນທ່ີບ່ໍມີແຮງແລ້ວຫນໍ 
3 ທ່ານໃຫ້ຄໍາປຶກສາແກ່ຄົນທ່ີບ່ໍມີສະຕິປັນຍາ ແລະໄດ້ໃຫ້ຄວາມຮູຫ້ລາຍທ່ີສໍາເຣັດຜົນຈິຫນໍ 
4 ທ່ານເປ່ັງວາຈາອອກມາດ້ວຍຄວາມຊ່ອຍເຫລືອຂອງໃຜ ແລະວິນານຂອງໃຜໄດ້ອອກມາຈາກທ່ານ 
5 ຊາວພິພົບຄົນຕາຍເບ້ືອງລຸ່ມກໍສ່ັນເຊ ັນໃຕ້ນ້ໍາແລະຊາວນ້ໍານ້ັນ 
6 ພພົິບຄົນຕາຍເປີດແບອອກຕ່ໍພຣະພັກພຣະເຈ້ົາ ແລະແດນພິນາດບ່ໍມີຜ້າປົກຄຸມບັງ 
7 ພຣະອົງຊົງພືທ້ອງຟ້າອອກສູ່ທາງທິດເຫນືອ ແລະແຂວນໂລກໄວ້ເຫນືອທ່ີວ່າງເປ່ົາ 
8 ພຣະອົງຊົງມັດນ້ໍາໄວ້ໃນເມກທຶບຂອງພຣະອົງ ແລະເມກນ້ັນກໍບ່ໍຂາດຫວ້ິນໄປ 
9 ພຣະອົງຊົງຄຸມຫນ້າຂອງພຣະທ່ີນ່ັງ ແລະພືເມກຂອງພຣະອົງອອກຄຸມມັນໄວ ້
10 ພຣະອົງຊງົຂີດປະຣິມົນທົນໄວເ້ທີງພ້ືນນ້ໍາໃນເຂດລະຫວ່າງຄວາມສວ່າງແລະຄວາມມືດ 
11 ເສົາຟ້າກໍຫວ່ັນໄຫວ ແລະເສົານ້ັນກ ຄໍອນແຄນສ່ັນເຊັນດ້ວຍຄວາມຢ້ານ 
12 ພຣະອົງຊງົປາບທະເລໃຫ້ສງົບດ້ວຍອະນຸພາບຂອງພຣະອົງ ພຣະອົງຊົງຕີຣາຮາບດ້ວຍຄວາມເຂ້ົາພຣະທັຍຂອງພຣະອົງ 
13 ພຣະອົງຊງົກະທໍາໃຫ້ຟາ້ສວັນຜ່ອງໃສດ້ວຍວາຍຸຂອງພຣະອົງ ພຣະຫັດຂອງພຣະອົງແທງພະຍານາກທ່ີກໍາລັງຫນ ີໄປ 
14 ແຕ່ສ່ີງເຫລ່ົານ້ີເປັນພຽງເອ່ີຍເຖີງພຣະຣາຊກິດຂອງພຣະອົງ ເຮົາຊາບເຖິງພຣະອົງກ ເໍປັນພຽງສຽງກະຊິບ ໃຜຈະເຂ້ົາໃຈເຖິງຣິດ

ເດດຄວາມຍ່ີງໃຫຍ່ອັນແທ້ຈິງຂອງພຣະອົງໄດ້ 
 

27 ໂຢບບນັຍາຍເຖງີຄວາມທກຸລາໍບາກຂອງຄົນຊົວ່ຮາ້ຍ  
 Job Maintains His Integrity 

1 ແລະໂຢບໄດ້ກ່າວກອນພາສິດຂອງຕົນອີກວ່າ, 
2 ìພຣະເຈ້ົາຊົງພຣະຊົນຢູ່ແນ່ສັນໃດ ຄືພຣະອົງຜູ້ຊົງນໍາຄວາມຍຸດຕິທັມອັນຄວນຕົກແກ່ຂ້າພະເຈ້ົາໄປເສັຽ ແລະອົງຜູ້ມີອໍານາດຍ່ິງ

ໃຫຍ່ຊົງພຣະຊົນຢູ່ສັນໃດ ຄືຜູ້ຊົງທໍາໃຈຂ້າພະເຈ້ົາໃຫ້ຂົມຂ່ືນ 
3 ເພາະລົມຫາຍໃຈຍັງຢູ່ໃນຕົວຂ້າພະເຈ້ົາຍາມໃດ ແລະລົມຫາຍໃຈຈາກພຣະເຈ້ົາຍັງຢູ່ໃນຮູດັງຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຍາມໃດ 
4 ຮີມສົບຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຈະບ່ໍເວ້ົາຄວາມເທັດ ແລະລ້ີນຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຈະບ່ໍເປ  ່ັງຄໍາຫລອກລວງ 
5 ຂ້າພະເຈ້ົາຈະບ່ໍເວ້ົາວ່າ ທ່ານເປັນຝ່າຍຖືກ ຂ້າພະເຈ້ົາຈະບ່ໍຖ້ີມຄວາມສັດຊ່ືຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຈົນວັນຕາຍ 
6 ຂ້າພະເຈ້ົາຍຶດຄວາມຊອບທັມຂອງຂ້າພະເຈ້ົາໄວຫ້ມັນ້ບ່ໍຍອມປ່ອຍໄປ ຈິດໃຈຂອງຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍຕໍາຫນິຂ້າພະເຈ້ົາ ບ່ໍວ່າວັນໃດ

ໃນຊີວິດຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ 
7 ìຂໃໍຫສັ້ດຕຣູຂອງຂ້າພະເຈ້ົາເປັນເຫມືອນຄົນອະທັມ ແລະຂໍໃຫ້ຜູ້ທ່ີລຸກຂ້ຶນຕ່ໍສູ້ຂ້າພະເຈ້ົາເປັນເຫມືອນຄົນບ່ໍຊອບທັມ 
8 ເພາະສ່ີງໃດຈະເປັນຄວາມຫວັງຂອງຄົນທ່ີບ່ໍນັບຖືພຣະເຈ້ົາ ໃນເມ່ືອພຣະເຈ້ົາຊົງຕັດເຂົາອອກໄປເສັຽ ເມ່ືອພຣະເຈ້ົາຊົງເອົາຊີວິດ

ຂອງເຂົາໄປ 
9 ພຣະເຈ້ົາຈະຊົງຟັງສຽງຮ້ອງຂອງເຂົາຫລື ເມ່ືອຄວາມທຸກລໍາບາກມາສ  ູ່ເຂົາ 
10 ເຂົາຈະປິຕິຍີນດີໃນອົງຜູ້ມີອໍານາດຍ່ິງໃຫຍ່ຫລື ເຂົາຈະຂາບທູນພຣະເຈ້ົາທຸກເວລາຫລື 



11 ຂ້າພະເຈ້ົາຈະສອນທ່ານທັງຫລາຍເຖີງເຣ່ືອງພຣະຫັດຂອງພຣະເຈ້ົາ ຂ້າພະເຈ້ົາຈະບ່ໍປິດບັງພຣະແຜນການຂອງອົງຜູ້ມີອໍາ
ນາດຍ່ິງໃຫຍ່ 

12 ທ່ານທຸກຄົນໄດ້ເຫັນເອງແລ້ວ ເປັນຫຍັງທ່ານຈ່ິງເວ້ົາສ່ິງທ່ີເຫລວໄຫລຢ່າງນ້ີ 
13 ìຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ ນ້ີເປັນສ່ວນຂອງຄົນອະທັມ ແລະມໍຣະດົກຊ່ືງຜູ້ບີບບັງຄັບໄດ້ຮັບຈາກອົງຜູ້ມີອໍານາດຍ່ິງໃຫຍ່ 
14 ຖ້າລູກຫລານຂອງເຂົາເພ້ີມຂ້ຶນ ກໍເພ່ືອຖືກດາບ ແລະເຊ້ືອສາຍຂອງເຂົາກໍບ່ໍພໍກິນ 
15 ຄົນຂອງເຂົາທ່ີລອດ ໂຣກລະບາດກໍຈະຝັງເຂົາເສັຽ ແລະເມັຽຫມາ້ຍຂອງເຂົາຈະບ່ໍໄວ້ທຸກໃຫ້ 
16 ເຖີງເຂົາຈະກອບໂກຍເອົາເງີນໄວ້ຫລາຍຢ່າງຝຸ່ນຂ້ີດິນ ແລະກອງເສ້ືອຜ້າໄວ້ດ່ັງດິນຫນຽວ 
17 ເຂົາຈະກອງໄວ້ກ ໄໍດ້ ແຕ່ຄົນຊອບທັມຈະສວມ ແລະຄົນປາສຈາກຜິດຈະແບ່ງເງ ນິກັນ 
18 ບ້ານທ່ີເຂົາສ້າງຈະເຫມືອນຮັງໄຫມຂອງດັກແດ້ ເຫມືອນຢ່າງໄຟທີຄົ່ນຍາມສ້າງ 
19 ເຂົານອນລົງເປັນຄົນຮ່ັງມີ ແຕ່ເຂົາກໍເກັບສ່ີງໃດໄວ້ບ່ໍໄດ້ ເຂົາມືນຕາຂອງເຂົາຂ້ຶນ ແລະຊັບສົມບັດຂອງເຂົາຫມົດໄປແລ້ວ 
20 ຄວາມຢ້ານອັນຍ່ິງໃຫຍ່ຖ້ວມເຂົາເຫມືອນນ້ໍາຖ້ວມ ໃນກາງຄືນພະຍຸຫອບເຂົາໄປ 
21 ລົມຕາເວັນອອກຫອບເຂົາຂ້ຶນ ແລະເຂົາກໍຈາກໄປ ມັນກວາດເຂົາອອກໄປຈາກທ່ີຂອງເຂົາ 
22 ມັນຈະພັດໃສ່ເຂົາໂດຍບ່ໍມີຄວາມປານີ ເຂົາຈະຫນີຈາກພຣະຫດັຂອງພຣະອົງ 
23 ຄົນຕົບມືເຍາະເຍ້ີຍເຂົາ ແລະໄລ່ເຂົາອອກໄປຈາກບ່ອນຂອງເຂົາ 
 

28 ການທີມ່ະນດຸສແວງຫາສະຕປິນັຍາ  
 Interlude: Where Wisdom Is Found 

1 ìແນ່ນອນ ຕ້ອງມີເຫມືອງສໍາລັບແຮ່ເງີນ ແລະມີບ່ອນສໍາລັບທອງຄໍາທ່ີເຂົາຫລອມ 
2 ເຂົາເອົາເຫລັກມາຈາກພ້ືນດີນ ແລະຂຸດທອງແດງຈາກແຮ່ດິບ 
3 ມະນຸດສໍາຣວດຄວາມມືດ ແລະຄ້ົນຫາໄປຍັງເຂດໄກທ່ີສຸດ ຄ້ົນແຮ່ດິບໃນບ່ອນມືດຄ້ືມແລະບ່ອນມືດອັນຕຶບຫນາ 
4 ເຂົາຂຸດປ່ອງໄກຈາກບ່ອນຝູງຄົນອາສ່ັຍຢູ່ ຄົນສັນຈອນໄປມາລືມເຂົາແລ້ວ ເຂົາແຂວນຢູ່ແກວ່ງໄປແກວ່ງມາໄກຈາກຝູງຄົນ 
5 ຝ່າຍແຜ່ນດ ນີນ້ັນມີອາຫານອອກມາ ແຕ່ພາຍໃຕ້ກໍສັບສົນຢ່າງຖືກໄຟໄຫມ ້
6 ກ້ອນຫີນບ່ອນນ້ັນເປັນບ່ອນຢູ່ຂອງແກ້ວໄພທູນ ແລະມັນມີຜົງທອງຄໍາ 
7 ìທາງນ້ັນບ່ໍມີແຫລວໂຕໃດຮູ້ ແລະບ່ໍມີຕາແຮ້ງເບ່ີງເຫັນ 
8 ສັດປ່າທ່ີສະງ່າບ່ໍເຄີຍຍ່າງບ່ອນນ້ັນ ສ່ີງດຸຮ້າຍບ່ໍຜ່ານມາບ່ອນນ້ັນ 
9 ìຄົນນ້ັນກ້າຂຸດໂງ່ນຫີນອັນແຂງ ແລະທໍາລາຍພູເຂົາລົງເຖີງຮາກ 
10 ເຂົາຂຸດເປັນຖ້ໍາຜ່ານໂງ່ນຫີນເຂ້ົາໄປ ແລະຕາຂອງເຂົາເຫັນຂອງປະເສ ດີທຸກຢ່າງ 
11 ເຂົາກ້ັນຕານ້ໍາໄວ້ ເພ່ືອບ່ໍໃຫ້ມີນ້ໍາຍ້ອຍ ແລະສ່ີງທ່ີປິດບັງໄວ້ ອອກສູ່ແສງແຈ້ງ 
12 ìແຕ່ຈະພົບພຣະປ ນັຍາທ່ີໃດ ແລະທ່ີຂອງຄວາມເຂ້ົາໃຈຢູ່ທ່ີໃດ 
13 ມະນຸດບ່ໍຮູ້ຈັກຄ່າຂອງພຣະປັນຍາ ແລະໃນແຜ່ນດີນຂອງຄົນເປັນກ ຫໍາບ່ໍພົບ 
14 ບາດານເວ້ົາວ່າ, ìທີຂ່້າພະເຈົ້າບໍ່ມີî ແລະທະເລກ່າວວ່າ, ìບ່ໍຢູ່ກັບຂ້າພະເຈ້ົາî 
15 ຈະເອົາທອງຄໍາຊ້ືກ ໍບ່ໍໄດ້ ແລະຈະຊ່ັງເງີນໃຫ້ຕາມຣາຄາກໍບ່ໍໄດ້ 
16 ຈະຕີຣາຄາເປັນທອງຄໍາໂອຟີຣ໌ກໍບ່ໍໄດ້ ຫລືເປັນໂກເມນ ຫລືແກ້ວໄພທນູປະເສີດກໍບ່ໍໄດ້ 
17 ຈະທຽບເທ່ົາທອງຄໍາແລະແກ້ວກໍບ່ໍໄດ້ ຫລືຈະແລກກັບເຄ່ືອງທອງຄໍາປະເສ ດີກໍບ່ໍໄດ້ 
18 ຢ່າເອ່ີຍເຖີງເພັດນີນຈີນດາ ແລະທັບທິມເລີຍ ຄ່າຂອງພຣະປັນຍາສູງກວ່າມຸກດາ 
19 ພອຍສີເຫລືອງນ້ໍາອ່ອນແຫ່ງເມືອງເອທິໂອເປັຽ ກໍປຽບກັບພຣະປັນຍາບ່ໍໄດ້ ຫລືຈະຕີຣາຄາເປັນທອງຄໍາບໍຣິສຸດກໍບ່ໍໄດ້ 
20 ìດ່ັງນ້ັນພຣະປັນຍາມາຈາກທ່ີໃດ ແລະທ່ີຂອງຄວາມເຂ້ົາໃຈຢູ່ທ່ີໃດ 
21 ເປັນສ່ີງທ່ີຊ່ອນພ້ົ້ົນຈາກຕາຂອງສ່ີງທ່ີມຊີວິີດທັງປວງ ແລະປິດບັງໄວ້ຈາກນົກໃນອາກາດ 
22 ແດນພິນາດແລະມັດຈຸຣາຊກ່າວວ່າ, ìເຮົາໄດ້ຍີນສຽງເລ່ົາລືເຣ່ືອງພຣະປັນຍາກັບຫູຂອງເຣົາî 



23 ìພຣະເຈ້ົາຊົງຊາບທາງໄປຫາພຣະປັນຍານ້ັນ ແລະພຣະອົງຊົງຊາບທ່ີຢູ່ຂອງພຣະປັນຍາດ້ວຍ 
24 ເພາະພຣະອົງທອດພຣະເນດໄປເຖີງທ່ີສຸດປາຍແຜ່ນດີນໂລກ ແລະຊົງເຫັນທຸກສ່ີງທ່ີໃຕ້ຟາ້ສວັນ 
25 ໃນເມ່ືອພຣະອົງຊົງກໍາຫນົດນ້ໍາຫນັກໃຫ້ແກ່ລົມ ແລະຊົງກະນ້ໍາດ້ວຍເຄ່ືອງຜອງ 
26 ເມ່ືອພຣະອົງຊົງສ້າງກົດໃຫ້ຝົນ ແລະສ້າງທາງໄວ້ໃຫ້ແສງຟ້າແມບຂອງຟ້າຜ່າ 
27 ແລ້ວພຣະອົງທອດພຣະເນດພຣະປັນຍາ ແລະຊົງສັນນິສູດ ຊົງສະຖາປະນາໄວ້ແລະຊົງວິຈັຍ 
28 ແລະພຣະອົງກ່າວກັບມະນຸດວ່າ ເບ່ີງແມ໋ ຄວາມຢໍາເກງພຣະເຈ້ົາຄືພຣະປັນຍາ ແລະທ່ີຫັນຫນີຈາກຄວາມຊ່ົວຄືຄວາມເຂ້ົາໃຈî 
 

29 ໂຢບແກຄ້ະດເີທືອ່ສຸດທາ້ຍ  
 Job Finishes His Defense 

1 ແລະໂຢບກໍກ່າວກອນສຸພາສິດຂອງທ່ານອີກວ່າ, 
2 ìໂອ ຂ້າພະເຈ້ົາຢາກຈະຢູ່ເຫມອືນຢ່າງແຕ່ເກ່ົາກ່ອນ ເຫມອືນໃນສມັຍເມ່ືອພຣະເຈ້ົາຊງົຮັກສາຂ້າພະເຈ້ົາ 
3 ເມ່ືອແສງປະທີບຂອງພຣະອົງສ່ອງເຫນືອຫົວຂ້າພະເຈ້ົາ 
4 ເຫມືອນຂ້າພະເຈ້ົາເມ່ືອຄ້ັງຍັງຫນຸ່ມແຫນ້ນຢູ່ ເມ່ືອພຣະເຈ້ົາຊົງປົກປ້ອງເຕັນຂອງຂ້າພະເຈ້ົາໄວ້ 
5 ເມ່ືອອົງຜູ້ມີອໍານາດຍ່ີງໃຫຍ່ຍັງຢູ່ກັບຂ້າພະເຈ້ົາ ແລະລູກຫລານຫ້ອມລ້ອມຂ້າພະເຈ້ົາ 
6 ເມ່ືອເຂົາລ້າງຕີນຂອງຂ້າພະເຈ້ົາດ້ວຍນ້ໍານົມ ແລະກ້ອນຫີນເທທານນ້ໍາມັນອອກໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາ 
7 ເມ່ືອຂ້າພະເຈ້ົາອອກມາຍັງປະຕູເມືອງ ເມ່ືອຂ້າພະເຈ້ົາຕຽມບ່ອນນ່ັງຂອງຂ້າພະເຈ້ົາໃນລານເມືອງ 
8 ຄົນຫນຸ່ມໆເຫັນຂ້າພະເຈ້ົາແລ້ວກໍຫລີກໄປ ຄົນສູງອາຍຸລຸກຂ້ືນຢືນ 
9 ເຈ້ົານາຍຢຸດເວ້ົາ ເອົາມືປິດປາກຂອງຕົນໄວ້ 
10 ສຽງຂອງຂຸນນາງກໍສງົບລົງ ແລະລ້ີນຂອງເຂົາກໍເກາະຕິດເຫງືອກໃນປາກ 
11 ເມື່ອຫໄູດ້ຍີນແລ້ວ ຕ່າງກໍວ່າຂ້າພະເຈ້ົາເປັນສຸກ ແລະເມ່ືອຕາເບ່ີງກ ຍົໍກຍ້ອງຂ້າພະເຈ້ົາ 
12 ເພາະວ່າຂ້າພະເຈ້ົາຊອ່ຍຄົນຍາກຈົນທ່ີຮ້ອງໃຫ້ຊ່ອຍ ແລະເດັກກໍາພ້າທ່ີບ່ໍມີໃຜອຸປຖັມເຂົາ 
13 ພອນຂອງຄົນທ່ີໃກ້ຈະພິນາດກໍມາເຖີງຂ້າພະເຈ້ົາ ແລະຂ້າພະເຈ້ົາເປັນເຫດໃຫ້ຈິດໃຈຂອງຍີງຫມາ້ຍຮ້ອງເພງດ້ວຍຄວາມຊ່ືນ

ບານ 
14 ຂ້າພະເຈ້ົາສວມຄວາມຊອບທັມ ແລະມັນກໍຫ່ໍຫຸມ້ຂ້າພະເຈ້ົາໄວ້ ຄວາມຍຸດຕິທັມຂອງຂ້າພະເຈ້ົາເຫມອືນເສ້ືອຄຸມ ແລະຜ້າປົກ

ຫວົ 
15 ຂ້າພະເຈ້ົາເປັນນ່ວຍຕາໃຫ້ຄົນຕາບອດ ແລະເປັນຕີນໃຫ້ຄົນເປ້ັຽ 
16 ຂ້າພະເຈ້ົາເປັນພໍ່ໃຫຄົ້ນຂັດສົນ ແລະຂ້າພະເຈ້ົາສອບສວນເຣ່ືອງຂອງຜູ້ທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍຮູ້ຈັກ 
17 ຂ້າພະເຈ້ົາຫກັແຂ້ວເລັບຂອງຄົນທ່ີບ່ໍຊອບທັມ ແລະໄດ້ດືງເອົາເຫຍ່ືອຈາກແຂ້ວຂອງເຂົາ 
18 ແລ້ວຂ້າພະເຈ້ົາຄິດວ່າ ìຂ າ້ພະເຈ້ົາຈະຕາຍໃນຮັງຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ ແລະຂ້າພະເຈ້ົາຈະທະວີວັນເວລາຂອງຂ້າພະເຈ້ົາເຫມອືນ

ຢ່າງດີນຊາຍ 
19 ຮາກຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຈະແຜ່ໄປເຖີງນ້ໍາ ມີນ້ໍາຫມອກຄ້າງເທີງກ່ີງຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຕລອດຄືນ 
20 ສັກສີຂອງຂ້າພະເຈ້ົາສົດຊ່ືນຢູ່ກັບຂ້າພະເຈ້ົາ ແລະຄັນທະນູຂອງຂ້າພະເຈ້ົາໃຫມ່ສເມຢູ່ີໃນມືຂ້າພະເຈ້ົາî 
21 ìຄົນທັງຫລາຍຟັງຂ້າພະເຈ້ົາແລະຄອຍຢູ່ ແລະງຽບຢູ່ຟັງຄໍາປຶກສາຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ 
22 ຫລັງຈາກທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາເວ້ົາແລ້ວ ເຂົາກໍບ່ໍຢຸດອີກເລີຍ ແລະຄໍາຂອງຂ້າພະເຈ້ົາກໍກ່ັນລົງມາເຫນືອເຂົາ 
23 ເຂົາຄອຍຂ້າພະເຈ້ົາເຫມືອນຄອຍຝົນ ເຂົາອ້າປາກຂອງເຂົາເຫມອືນຢ່າງລໍຮັບນ້ໍາຝົນຍາມປາຍຣະດູ 
24 ຂ້າພະເຈ້ົາຍ້ີມແຍ້ມຕ່ໍເຂົາເມ່ືອເຂົາທ້ໍຖອຍ ແລະໃບຫນ້າຍ້ິມແຍ້ມຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ ເຂົາບ່ໍໄດ້ທໍາໃຫຫ້ມົ່ນຫມອງ 
25 ຂ້າເລືອກທາງໃຫ້ເຂົາ ແລະນ່ັງເປັນຫົວຫນ້າ ແລະຢູ່ເຫມືອນຢ່າງກະສັດຖ້າມກາງກອງທະຫານ ເຫມອືນຢ່າງຜູ້ທ່ີເລ້ົາໂລມຄົນທ່ີ

ສ້ີນຫວັງ 
 



30  
Chapter 30 

1 ìແຕ່ດຽວນ້ີເຂົາເຍາະເຍ້ີຍຂ້າພະເຈ້ົາ ຄືຄົນທ່ີອ່ອນກວ່າຂ້າພະເຈ້ົາ ຄົນທ່ີຂ້າພະເຈ  ້ົາຈະຢຽດຫຍາມພ່ໍຂອງເຂົາເຖີງກັບບ່ໍຍອມໃຫ້
ຢູ່ກັບຫມາທ່ີ ເຝ້ົາຝູງແບ້ແກະຂອງເຂົາ 

2 ຂ້າພະເຈ້ົາຈະໄດ້ສ່ີງໃດຈາກກໍາລັງມືຂອງເຂົາທັງຫລາຍ ຄືຂອງຄົນທ່ີເຫ່ືອແຮງເຂົາຫມົດໄປແລ້ວ 
3 ໂດຍທ່ີຂາດແຄນແລະອຶດຫິວ ເຂົາເຊາະດີນທ່ີແຫ້ງແລະໃນທ່ີຮ້າງເປ່ົາ 
4 ເຂົາເກັບຜັກແລະໃບໄມ້ ກີນແມ່ນແຕ່ຮາກໄມ້ຈາງໆຂອງໄມ້ຍູກວາດ 
5 ເຂົາຖືກຂັບໄລ່ອອກໄປຈາກຖ້າມກາງຄົນ ມຄົີນຮ້ອງຕາມເຂົາໄປຢ່າງຕາມໂຈນ 
6 ສະນ້ັນ ເຂົາຕ້ອງພັກຢູ່ໃນຖ້ໍາຫີນ ໃນຂຸມດີນ ແລະໂງ່ນຫີນ 
7 ເຂົາຮ້ອງຢູ່ຖ້າມກາງພຸ່ມໄມ້ ເຂົາບຽດກັນຢູ່ພາຍໃຕ້ຕ້ົນໄມ້ຫນາມ 
8 ເປັນພວກຄົນຖ່ອຍ ເປັນພວກຄົນເສັຽຊື ່ເຂົາຖືກກວາດອອກໄປເສ ຽັຈາກແຜ່ນດີນ 
9 ìແລະບັດນ້ີຂ້າພະເຈ້ົາກາຍເປັນເພງເຍາະເຍ້ີຍຂອງເຂົາ ຂ້າພະເຈ້ົາເປັນຂ້ີປາກຂອງເຂົາ 
10 ເຂົາທັງຫລາຍລັງກຽດຂ້າພະເຈ້ົາ ແລະເຫີນຫ່າງຈາກຂ້າພະເຈ້ົາ ຫລືຢ່າງບ່ໍລໍາຄານເລີຍທ່ີຈະຖ່ົມນ້ໍາລາຍໃສ່ເມ່ືອເຂົາເຫັນຂ້າ

ພະເຈ້ົາ 
11 ເພາະພຣະເຈ້ົາຊງົຫຍ່ອນສາຍທະນູຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ ແລະໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາຕົກຕ່ໍາ ເຂົາທັງຫລາຍກໍແກວ່ງຄວາມຢ້ັງຄິດເສັຽຕ່ໍຫນ້າ

ຂ້າພະເຈ້ົາ 
12 ຄົນພານລຸກຂ້ືນຂ້າງຂວາມືຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ ເຂົາກົດດັນຂ້າພະເຈ້ົາອອກໄປ ເຂົາແກວ່ງທາງແຫ່ງຄວາມພິນາດໄວ້ຕ່ໍສູ້ຂ້າພະເຈ້ົາ 
13 ເຂົາພັງທາງຍ່າງຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ ເຂົາເສີມພັຍວິບັດໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາ ບ່ໍມ ີຜູ້ໃດຊ່ອຍໄດ້ເລີຍ 
14 ເຂົາຢ່າງກັບມາທາງຊ່ອງໂຫວ່ ເຂົາກ້ິງເຂ້ົາມາຖ້າມກາງສ່ີງທ່ີຫກັເພພັງ 
15 ຄວາມສຍົດສຍອງຕ່າງໆຫັນເຂ້ົາມາໃສ່ຂ້າພະເຈ້ົາ ກຽດຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຖືກເຂົາຕິດຕາມຢ່າງລົມຕາມ ແລະຄວາມຈະເຣີນຮຸ່ງ

ເຮືອງຂອງຂ້າພະເຈ້ົາສູນໄປເສັຽເຫມືອນຢ່າງເມກ 
16 ìບັດນ້ີຈິດໃຈຂອງຂ້າພະເຈ້ົາກໍລະລາຍໄປດ້ວຍຄວາມເສ້ົາສລົດ ວັນແຫ່ງຄວາມທຸກໃຈຍຶດຕົວຂ້າພະເຈ້ົາໄວ ້
17 ກາງຄືນກະດູກຂ້າພະເຈ້ົາຜຸໄປ ແລະຄວາມເຈັບປວດທ່ີທໍຣະມານຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍຢຸດຈັກເທ່ືອ 
18 ເຄ່ືອງນຸ່ງຂອງຂ້າພະເຈ້ົາເສັຽຣ ູບໄປດ້ວຍຄວາມຮຸນແຮງ ມັນມັດຂ້າພະເຈ້ົາເຫມອືນຢ່າງຜ້າຄໍເສ້ືອຮັດຂ້າພະເຈ້ົາ 
19 ພຣະເຈ້ົາຊົງໂຍນຂ້າພະເຈ້ົາລົງໃນຕົມ ແລະຂ້າພະເຈ້ົາກໍກາຍເປັນເຫມອືນຝຸ່ນຂ້ີດີນ ແລະຂ້ີເຖ່ົາ 
20 ຂ້າພຣະອົງຮ້ອງທູນຂໍພຣະອົງ ແລະພຣະອົງຊົງບ່ໍໄດ້ຊົງຕອບຂ້າພຣະອົງເລີຍ ຂ້າພຣະອົງຢືນຂ້ືນ ແລະພຣະອົງບ່ໍຊົງມອງເບ່ີງ 
21 ພຣະອົງທໍາກັບຂ້າພຣະອົງຢ່າງໂຫດຮ້າຍທາຣຸນ ພຣະອົງຊົງຂ່ົມເຫັງຂ້າພຣະອົງດ້ວຍພຣະຫັດອັນຊົງຣິດຂອງພຣະອົງ 
22 ພຣະອົງຊົງຊູຂ້າພຣະອົງຂ້ືນເຫນືອລົມ ແລະຊົງໃຫ້ຂ້າພຣະອົງຂ່ີລົມ ແລະຊົງໃຫ້ຂ້າພຣະອົງລະລາຍໄປໃນພະຍຸ 
23 ຂ້າພຣະອົງຮູ້ແລ້ວວ່າພຣະອົງຈະຊົງໃຫ້ຂ້າພຣະອົງຕາຍເສັຽ ແລະໃຫ້ໄປສູ່ທ່ີກໍາຫນົດຂອງຄົນເປັນທັງປວງ 
24 ìເຖ ງີປານນ້ັນຄົນໃນກອງທ່ີຫກັເພພັງບ່ໍຍ່ືນມືຂອງເຂົາອອກ ຮ້ອງຂໍຄວາມຊ ອ່ຍເຫລືອໃນຖ້າມກາງພັຍວິບັດຂອງເຂົາຫລື 
25 ຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຮ້ອງໄຫ້ເພ່ືອຜູ້ທ່ີວັນເວລາຂອງເຂົາທຸກໄຮ້ເຂັນໃຈຫລື ຈິດໃຈຂອງຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ໂສກສລົດເພ່ືອຄົນຂັດສົນຫລື 
26 ແຕ່ເມ່ືອຂ້າພະເຈ້ົາຊອກຫາຂອງດີ ຂອງຮ້າຍກໍມາເຖີງ ແລະເມ່ືອຂ້າພະເຈ້ົາຄອຍຄວາມສວ່າງ ຄວາມມືດກໍມາເຖີງ 
27 ຈິດໃຈຂອງຂ້າພະເຈ້ົາສັບສົນບ່ໍເຄີຍສງົບເລີຍ ວັນແຫ່ງຄວາມທຸກໃຈມາພົບຂ້າພະເຈ້ົາ 
28 ຂ້າພະເຈ້ົາກ່ໍາຫມອງໄປ ບ່ໍແມ່ນດ້ວຍແດດ ຂ້າພະເຈ້ົາຢືນຂ້ືນໃນທ່ີຊມຸນຸມຊນົ ແລະຮ້ອງຂໍຄວາມຊ່ອຍເຫລືອ 
29 ຂ້າພະເຈ້ົາເປັນພ່ີນ້ອງກັບຫມາປ່າ ແລະເປ ນັເພ່ືອນກັບນົກກະຈອກເທດ 
30 ຜິວຫນັງຂອງຂ້າດໍາ ແລະຣ່ວງໄປຈາກຂ້າພະເຈ້ົາ ກະດູກຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຮ້ອນຢ່າງໄຟໄຫມ້ 
31 ເພາະສະນ້ັນສຽງພີນເຂົາຄູູ່ຂອງຂ້າພະເຈ້ົາກາຍເປັນສຽງໂຫຍໄຫ້ ແລະສຽງປ່ີຂອງຂ້າພະເຈ ົ ້າກາຍເປັນສຽງຂອງຜູ້ທ່ີຮ້ອງໄຫ້ 
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Chapter 31 

1 ìຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ສັນຍາຢ່າງເດັດຂາດວ່າຈະບ່ໍເບ່ີງຍີງສາວດ້ວຍຣາຄະຕັນຫາຈັກເທ່ືອ 
2 ພຣະເຈ້ົາຜູ້ມີອໍານາດຍ່ີງໃຫຍ່ຊົງໂຜດປະທານອັນໃດແກ່ເຮົາ ພຣະອົງຊົງໃຫ້ອັນໃດຕອບແທນການກະທໍາຂອງມະນຸດ 
3 ພຣະອົງໄດ້ສ່ົງພັຍວິບັດ ແລະການທໍາລາຍມາຍັງຜູ້ທ່ີທໍາຜິດ 
4 ພຣະເຈ້ົາຊົງຮູ້ທຸກສ່ີງທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາທໍາ ແລະຊົງເຫັນຂ້າພະເຈ້ົາຍ່າງໄປທຸກບາດກ້າວບ່ໍແມ່ນຫລື 
5 ຂ້າພະເຈ້ົາສາບານໄດ້ວ່າ ຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍເຄີຍທໍາຊ່ົວ ແລະບ່ໍເຄີຍຫລອກລວງຄົນອ່ືນ 
6 ຂໍພຣະເຈ້ົາຊົງຊ່ັງເບ່ີງຂ້າພະເຈ້ົາດ້ວຍຕາຊ່ັງອັນຖືກຕ້ອງ ແລະພຣະອົງຈະຮູ້ວ່າຂ້າພະເຈ້ົາບໍຣິສຸດພຽງໃດ 
7 ຖ້າຂ້າພະເຈ້ົາຫັນຫລັງໃຫ້ທາງຊອບທັມ ຫລືປ່ອຍຕົວເອງໄປຕາມທາງຊ່ົວ ຖ້າມືຂອງຂ້າພະເຈ້ົາເປິະເປ້ືອນດ້ວຍບາບ 
8 ກໍຂໍໃຫ້ເຄ່ືອງປູກຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຖືກທໍາລາຍ ຫລືໃຫ້ຄົນອ່ືນໆກີນຫມາກຜົນທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາປູກ 
9 ຖ້າຂ້າພະເຈ້ົາມີຄວາມໄຄ່ຫລົງໄຫລໃນເມັຽຂອງເພ່ືອນບ້ານ ແລະຄອຍຈອບລ້ີຢູ່ນອກປະຕູເຮືອນຂອງນາງ  
10 ກໍຂໍໃຫ້ເມັຽຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຮັບໃຊ້ຄົວກີນໃນເຮືອນຂອງຊາຍອ່ືນ ແລະໃຫ້ຊາຍອ່ືນນອນນໍານາງ 
11 (ເພາະການທໍາຜິດຢ່າງນ້ີຊ່ົວຮ້າຍຫລາຍ ຈະຕ້ອງຖືກໂທດເຖີງຕາຍຖ້າຂ້າພະເຈ້ົາທໍາຜິດຢ່າງນ້ີ 
12 ມັນຈະເປັນພັຍວິບ ດັ ແລະໄຟນະຮົກເຜົາຜານທຸກສ່ີງທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາມີ) 
13 ເມ່ືອຄົນໃຊ້ຄົນໃດຄົນນ່ືງຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຮ້ອງທຸກຕ່ໍຂ້າພະເຈ້ົາ ຂ້າພະເຈ້ົາກໍຟັງແລະທໍາຕ່ໍເຂົາໂດຍດີ 
14 ຖ້າບ່ໍທໍາດ່ັງນ້ັນ ຂ້າພະເຈ້ົາຈະປ່ີນຫນ້າສູ້ພຣະພັກພຣະເຈ້ົາໄດ້ຢ່າງໃດ ຂ້າພະເຈ້ົາຈະເວ້ົາແນວໃດເມ່ືອພຣະອົງສະເດັດມາພິ

ພາກສາ 
15 ເພາະແມ່ນພຣະເຈ້ົາອົງດຽວນ້ີແຫລະ ທີຊົ່ງສ້າງຂ້າພະເຈ້ົາກັບຄົນໃຊ້ຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ 
16 ຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍເຄີຍປະຕິເສດໃຫ້ຄວາມຊ່ອຍເຫລືອຄົນຍາກຈົນ ບ່ໍເຄີຍໃຫ້ພວກແມ່ຫມ້າຍຢູ່ດ້ວຍຄວາມຫມົດຫວັງ 
17 ຫລືບ່ໍເຄີຍໃຫ້ລູກກໍາພ້າຫິວເມ່ືອຂ້າພະເຈ້ົາມີອາຫານ 
18 ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ດູແລເຂົາຕລອດຊີວດິຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ 
19 ເມ່ືອຂ້າພະເຈ້ົາພົບຄົນນ່ືງຄົນໃດທ່ີຂາດແຄນບ່ໍມ ີເຄ່ືອງນຸ່ງ 
20 ຂ້າພະເຈ້ົາກໍເອົາເຄ່ືອງນຸ່ງທ່ີທາໍດ້ວຍຂົນແກະຂອງຂ້າພະເຈ້ົາເອງໃຫ້ເຂົາ ແລ້ວເຂົາກໍກ່າວສັຣເສີນຂ້າພະເຈ້ົາດ້ວຍຄວາມເຕັມ

ໃຈ 
21 ຖ້າຂ າ້ພະເຈ້ົາສ້ໍໂກງລູກກໍາພ້າຍ້ອນເຊ່ືອວ່າຈະຊນະຄະດີເຂົາໃນສານ 
22 ກ ຂໍໍໃຫ້ລໍາແຂນຂອງຂ້າພະເຈ້ົາແຕກຫັກ ໃຫ້ມັນຫລຸດອອກຈາກບ່າຂອງຂ້າພະເຈ້ົາເສັຽ 
23 ຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍເຄີຍປະພືດເຊ່ັນນ້ັນ ເພາະວ່າຂ້າພະເຈ້ົາຢ້ານກົວການລົງໂທດຂອງພຣະເຈ້ົາ 
24 ຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍເຄີຍໄວ້ວາງໃຈໃນເງີນຄໍາ 
25 ຫລືພາກພມູໃຈໃນຄວາມຮ່ັງມີຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ 
26 ຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍເຄີຍຂາບໄຫວ້ດວງອາທິດສ ່ອງແສງ ຫລືດວງຈັນເຕັມດວງ 
27 ແມ່ນແຕ່ຄິດຈະທໍາຂ້າພະເຈ້ົາກໍບ່ໍເຄີຍ 
28 ການທໍາບາບເຊ່ັນນ້ັນຈະຕ້ອງຖືກໂທດເຖີງຕາຍ ເພາະເປ ນັການປະຕິເສດຜູ້ມີອໍານາດຍ່ີງໃຫຍ່ 
29 ຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍເຄີຍດີໃຈເມ່ືອສັດຕຣູເປັນທຸກ ຫລືເມ່ືອພວກເຂົາປະສົບພັຍວິບັດ 
30 ຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍເຄີຍທໍາບາບດ້ວຍການສາບແຊ່ງໃຫ້ສັດຕຣູຕາຍ 
31 ຄົນງານຂອງຂ້າພະເຈ້ົາທງັຫມດົຮູ້ຈັກດີວ່າຂ້າພະເຈ້ົາຍີນດີຕ້ອນຮັບຄົນຕ່າງຖ່ີນສເມີ 
32 ຂ້າພະເຈ້ົາຍີນດີຕ້ອນຮັບຄົນເດີນທາງທ່ີມາເຮືອນຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ ແລະຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍເຄີຍໃຫ້ເຂົານອນຢູ່ຕາມທາງ 
33 ຄົນອ່ືນທັງຫລາຍພະຍາຍາມປິດບັງບາບຂອງຕົນໄວ້ ແຕ່ຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍເຄີຍປິດບັງເລີຍ 
34 ຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍເຄີຍຢ້ານກົວຝູງຊົນນີນທາ ຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍເຄີຍມິດງຽບຢູ່ໃນເຮືອນຍ້ອນຢ້ານພວກເຂົາກຽດຊັງ 
35 ບ່ໍມ ໃີຜຈັກຄົນ ຫລືທີຈ່ະຟັງຂ້າພະເຈ້ົາເວ້ົາ ຂ້າພະເຈ້ົາສາບານໄດ້ວ່າຄໍາເວ້ົາທຸກໆຄໍາຂອງຂ້າພະເຈ້ົາເປັນຄວາມຈີງ ຂໍໃຫພ້ຣະ

ເຈ້ົາຜູ້ມີອໍານາດຍ່ີງໃຫຍ່ຊົງຕອບຂ້າພະເຈ້ົາ 



36 ຂ້າພະເຈ້ົາຈະເອ າົປະດັບໄວ້ຮອບໆຄໍດ້ວຍຄວາມພູມໃຈ ແລະຍົກມັນຂ້ຶນໃຫ້ທຸກໆຄົນໄດ້ເຫັນ 
37 ຂ້າພະເຈ້ົາຈະຂາບທູນພຣະເຈ້ົາທຸກສ່ີງທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາທໍາ ແລະຢູ່ຕ່ໍຫນ້າພຣະອົງດ້ວຍຄວາມກ້າຫານ 
38 ຖ້ານາທ່ີຂ້າພະເຈ ົ ້າທໍາຢູ່ນ້ີ ໄດ້ຍຶດເອົາມາຈາກຄົນອ່ືນ 
39 ຖ້າຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ກີນຫມາກຜົນທ່ີເຂົາປູກ ແຕ່ໃຫເ້ຈ້ົາຂອງນາອຶດຢາກ 
40 ກໍຂໍໃຫ້ຫຍາ້ແລະໄມມີ້ຫນາມງອກຂ້ຶນແທນເຂ້ົາບເລ ແລະເຂ້ົາເດືອຍຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ  ຈົບຄໍາເວ້ົາຂອງໂຢບ 
 

32 ເອລຮີອູາ້ງເຫດທີມ່ີສິດທີຈ່ະຕອບໂຢບ  
 Elihu Rebukes Jobís Friends 

1 ດ່ັງນ້ັນ ຊາຍທັງສາມກໍຢຸດຕອບໂຢບ ເພາະໂຢບຊອບທັມໃນສາຍຕາຂອງຕົນເອງ 
2 ແລ້ວເອລີຮູ ບຸດບາຣາເຄນ ຊາວບຸສ ຕະກູນຣາມ ກໍໂກດ ເຂົາໃຈຮ້າຍໂຢບ ເພາະທ່ານອ້າງຕົວວ່າຊອບທັມ ແລະພວມກ່າວຫາ

ພຣະເຈ້ົາ 
3 ເຂົາໃຈຮ້າຍໃຫ້ສະຫາຍສາມຄົນຂອງໂຢບເຫມອືນກັນ ເພາະເຂົາທັງຫລາຍຕອບບ່ໍໄດ້ ທັງໆທີເ່ຂົາຫາວ່າໂຢບຜິດ 
4 ຝ່າຍເອລີຮູຄອຍຖ້າຈະເວ້ົາກັບໂຢບ ເພາະເຂົາທັງສາມແກ່ກວ່າຕົນ 
5 ແລະເມ່ືອເອລີຮູເຫັນວ່າບ່ໍມຄໍີາຕອບໃນປາກຂອງບຸຣຸດທັງສາມນ້ີແລ້ວ ເຂົາຈ່ີງໃຈຮ້າຍ 
6 ແລະເອລີຮູ ບຸດບາຣາເກນ ຊາວບຸສ ຕະກູນຣາມເວ້ົາວ່າ, ì ຂ້່າພະເຈ້ົາຍັງຫນຸ່ມຢູ່ ແລະທ່ານສູງອາຍຸແລ້ວ ເພາະສະນ້ັນຂ້າພະ

ເຈ້ົາຢ້ານກົວທ່ີຈະກ່າວຄວາມຄິດຄວາມເຫັນຂອງຂ້າພະເຈ້ົາແກ່ທ່ານ 
7 ຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ ìຂໍໃຫ້ວັນເວ້ົາເຖີດ ແລະໃຫ້ປີຫລາຍປີສອນສະຕິປັນຍາî 
8 ແຕ່ເປັນວີນຍານຈິດໃນມະນຸດ ລົມຫາຍໃຈຂອງອົງຜູ້ມີອໍານາດຍ່ີງໃຫຍ່ທ່ີກະທໍາໃຫ້ເຂົາເຂ້ົາໃຈ 
9 ບ່ໍແມ່ນຄົນເຖ້ົາແກ່ເທ່ົານ້ັນທ່ີເປັນຄົນສລາດ ຫລືຄົນສູງອາຍຸເຂ້ົາໃຈຄວາມຍຸດຕິທັມ 
10 ເພາະສະນ້ັນຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ີງວ່າ ìຂໍຟ ງັຂ້າພະເຈ້ົາ ຂໍໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາກ່າວຄວາມຄິດເຫັນຂອງຂ້າພະເຈ້ົາດ້ວຍî 
11 ເບ່ີງແມ ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຄອຍຟັງຄໍາຂອງທ່ານທັງຫລາຍ ຂ້າພະເຈ້ົາຄອຍຟງັເຫດຜົນຂອງທ່ານ ຂນະທ່ີທ່ານສັນຫາວ່າຈະເວ້ົາສ່ີງ

ໃດ 
12 ຂ້າພະເຈ້ົາສົນໃຈຟັງທ່ານ ແລະເບ່ີງແມ ບ່ໍມຜູ້ີໃດໃຫ້ເຫດຜົນອັນຄວນແກ່ໂຢບ ໃນພວກທ່ານບ່ໍມີຜູ້ໃດທ່ີຕອບຄໍາຂອງໂຢບໄດ້ 
13 ຢ່າອ້າງວ່າ ìເຣົາໄດ້ພົບພຣະປ ນັຍາແລ້ວພຣະເຈ້ົາຈະຊົງໃຫ້ເອົາຊນະເຂົາໄດ້ ບ່ໍແມ່ນມະນຸດî 
14 ເຂົາບ່ໍໄດ້ໂຕ້ຖຽງຖ້ອຍຄໍາຂອງເຂົາໃສ່ຂ້າພະເຈ້ົາ ແລະຂ້າພະເຈ້ົາຈະບ່ໍຕອບຖ້ອຍຄໍາຂອງເຂົາດ້ວຍຄໍາເວ້ົາຂອງທ່ານ 
15 ìເຂົາທັງຫລາຍກໍງົງງວຍ ເຂົາບ່ໍຕອບອີກ ເຂົາບ່ໍມີຖ້ອຍຄໍາຈະເວ້ົາຈັກຄໍາ 
16 ແລະຂ້າພະເຈ້ົາຈະຄອຍຫລື ເພາະເຂົາທັງຫລາຍບ່ໍເວ້ົາ ເພາະເຂົາຢືນຢູ່ທ່ີນ້ັນ ບ່ໍຕອບອີກ 
17 ຂ້າພະເຈ້ົາຈະລອງໃຫ້ຄໍາຕອບຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ ຂ້າພະເຈ້ົາຈະສະແດງຄວາມຄິດເຫັນຂອງຂ້າພະເຈ້ົາເອງ 
18 ເພາະຂ້າພະເຈ້ົາມີຖ້ອຍຄໍາເຕັມຕົວ ຈິດໃຈພາຍໃນຂ້າພະເຈ້ົາບັງຄ ບັຂ້າພະເຈ້ົາຢູ່ 
19 ຈິດໃຈຂອງຂ້າພະເຈ້ົາເຫມອືນເຫລ້ົາອະງຸ່ນຊ່ືງບ່ໍມທ່ີີລະບາຍອອກ ເຫມອືນຖົງຫນັງເຫລ້ົາອະງ  ຸ່ນໃຫມຈ່ະລະເບີດຢູ່ແລ້ວ 
20 ຂ້າພະເຈ້ົາຕ້ອງເວ້ົາຈ່ີງຈະໄດ້ຄວາມບັນເທົາ ຂ້າພະເຈ້ົາຈ້ອງເປີດຮີມສົບຂ້ຶນຕອບ 
21 ຂ້າພະເຈ້ົາຈະບ່ໍສະແດງອະຄະຕິຕ່ໍບຸກຄົນໃດໆ ຫລືໃຊກ້ານລູບແຂ່ງເລັຽຂາຕ່ໍຜູ້ໃດ 
22 ເພາະຂ້າພະເຈ້ົາລູບແຂ່ງເລັຽຂາບ່ໍໄດ້ ຖ້າທໍາຢ່າງນ້ັນ ຜູ້ສ້າງຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຈະທໍາລາຍຂ້າພະເຈ້ົາເສັຽໃນບ່ໍຊ້າî 
 

33 ເອລຮີຕູໍວ່າ່ ໂຢບ  
 Elihu Rebukes Job 

1 ìທ່ານໂຢບເອີຍ ບັດນ້ີຂໍຟັງຄໍາຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ ແລະຟັງຖ້ອຍຄໍາທັງລ້ີນຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ 
2 ຂ້າພະເຈ້ົາອ້າປາກ ລ້ີນພາຍໃນປາກຂອງຂ້າພະເຈ້ົາກໍເວ້ົາ 
3 ຖ້ອຍຄໍາຂອງຂ້າພະເຈ້ົາສໍາແດງຄວາມທ່ຽງທັມແຫ່ງຈິດໃຈ ແລະຮີມສົບຂອງຂ າ້ພະເຈ້ົາຮູ້ສ່ີງໃດກໍເວ້ົາອອກມາຢ່າງຈີງໃຈ 



4 ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງສ້າງຂ້າພະເຈ້ົາ ແລະລົມປານຂອງອົງຜູ້ມີອໍານາດຍ່ີງໃຫຍ່ໄດ້ໃຫຊ້ວິີດແກ່ຂ້າພະເຈ້ົາ 
5 ຖ້າທ່ານຕອບຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ ກໍຕອບເລີຍ ຈ່ົງລ າໍດັບຖ້ອຍຄໍາຂອງທ່ານຕ່ໍຫນ້າຂ້າພະເຈ້ົາ ເຊີນເຖີດ 
6  ເບ່ີງແມ ຂ້າພະເຈ້ົາຢູ່ຢ່າງທ່ານຕ່ໍພຣະພັກພຣະເຈ້ົາ ພຣະອົງຊົງປ້ັນຂ້າພະເຈ້ົາຂ້ຶນມາຈາກດີນກ້ອນນ່ຶງຄືກັນ 
7 ຢ່າໃຫ້ຄວາມຢ້ານກົວຂ້າພະເຈ້ົາກະທໍາໃຫ້ທ່ານຕົກໃຈ ຂ້າພະເຈ້ົາຈະບ່ໍຊັກຊວນທ່ານຫນັກເກີນໄປ 
8 ìແນ່ນອນ ທ່ານເວ້ົາໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາຟັງ ແລະຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຍີນສຽງຖ້ອຍຄໍາຂອງທ່ານ 
9 ທ່ານວ່າ ìຂ້າພະເຈ້ົາສະອາດປາສຈາກການທໍຣະຍົດ ຂ້າພະເຈ້ົາບໍຣິສຸດບ່ໍມຄີວາມບາບຜ ິດໃນຂ້າພະເຈ້ົາເລີຍ 
10 ເບ່ີງແມ ພຣະອົງຊົງຫາເຣ່ືອງກັບຂ້າພະເຈ້ົາ ພຣະອ ງົຊົງນັບວ່າຂ້າພະເຈ  ້ົາເປັນສັດຕຣູກັບພຣະອົງ 
11 ພຣະອົງຊົງເອົາຂາຂອງຂ້າພະເຈ້ົາໃສ່ກັບໄວ້ ແລະຊົງເຝ້ົາເບ່ິງທາງຂອງຂ້າພະເຈ້ົາທຸກໆບາດກ້າວ 
12 ìເບ່ີງແມ ໃນເຣ່ືອງນ້ີທ່ານບ່ໍຍຸດຕິທັມເລີຍ ຂ້າພະເຈ້ົາຈະຕອບທ່ານພຣະເຈ້ົາຍ່ີງໃຫຍ່ກວ່າມະນຸດ 
13 ເປັນຫຍັງທ່ານຈ່ີງໂຕ້ຖຽງກັບພຣະອົງວ່າ ìພຣະອົງຈະບ່ໍຊົງຕອບຖ້ອຍຄໍາຂອງເຂົາເລີຍî 
14 ເພາະພຣະເຈ້ົາກ່າວວີທີນ່ືງ ແລະສອງວີທີ ແຕ່ມະນຸດບ່ໍຫຍ່ັງຮູ້ໄດ້ 
15 ໃນຄວາມຝັນໃນນິມິດກາງຄືນ ເມ່ືອຄົນຫລັບສນິດ ເມ່ືອເຂົາເຄີບເຄ້ີມຢູ່ເທີງບ່ອນນອນຂອງເຂົາ 
16 ແລ້ວພຣະອົງຊົງທໍາໃຫ້ຫຂູອງມະນຸດ ແລະຊົງສ່ັງສອນຢ່າງລັບໆ 
17 ເພ່ືອວ່າພຣະອົງຈະໄດ້ອວ່າຍໃຫ້ມະນຸດກັບຄືນຈາກກິຈການຂອງເຂົາ ແລະຕັດຄວາມຈອງຫອງອອກເສັຽຈາກມະນຸດ 
18 ພຣະອົງຊງົຍຶດຫນ່ຽວວີນຍານຂອງເຂົາໄວ້ຈາກປາກແດນຄົນຕາຍ ແລະຍຶດຊີວິດຂອງເຂົາໄວ້ຈາກການທ່ີຈະພິນາດດ້ວຍດາບ 
19 ìມະນຸດຍັງຖືກຕີສອນດ້ວຍຄວາມເຈັບປວດເທີງບ່ອນນອນຂອງເຂົາດ້ວຍ ແລະດ້ວຍການຂັດແຍ້ງສເມີໃນກະດູກຂອງເຂົາ 
20 ຊວິີດຂອງເຂົາຈ່ີງໄດ້ເບ່ືອອາຫານ ແລະຈິດໃຈຈ່ີງໄດ້ເບ່ືອອາຫານດີທີ່ສຸດ 
21 ເນ້ືອຂອງເຂົາຊຸດໂຊມໄປຫລາຍຈົນເບ່ີງບ່ໍເຫັນ ກະດູກຂອງເຂົາຊ່ຶງເບ່ີງບ່ໍເຫັນນ້ັນກໍໂຜ່ອອກມາ 
22 ວີນຍານຂອງເຂົາເຂ້ົາໄປໃກ້ປາກແດນຄົນຕາຍ ແລະຊີວດິຂອງເຂົາເຂ້ົາໃກ້ຜູ້ທ່ີນໍາຄວາມຕາຍມາ 
23 ຖາ້ມທູີດສວັນອົງນ່ຶງມາເພ່ືອເຂົາເປັນລ່າມ ນ່ຶງໃນພັນ ເພືອ່ຖແລງແກ່ມະນຸດວ່າອັນໃດຖືກເພ່ືອເຂົາ 
24 ແລະທູດນ້ັນກະຣຸນາເຂົາ ທູນວ່າ ìຂໍຊົງປ່ອຍເຂົາໃຫ້ພ້ົ້ົນຈາກບ່ອນທ່ີຈະໄປຍັງປາກແດນຄົນຕາຍ ຂ້າພະເຈ້ົາພົບຄ່າໄຖ່ແລ້ວ 
25 ເນ້ືອຂອງເຂົາຈະອ່ອນກວ່າເນ້ືອເດັກ ຂໍໃຫ້ເຂົາກັບຄືນໄປສ  ູ່ກໍາລັງເຫມືອນເມ່ືອຍັງຫນຸ່ມî 
26 ເຂ າົຈ່ີງອ້ອນວອນຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ ແລະພຣະອົງຈະຊົງພໍພຣະທັຍເຂົາ ເຂົາຈະເຂ້ົາມາເຝ້ົາຕ່ໍພຣະພັກພຣະອົງດ້ວຍຄວາມຊ່ືນບານ 
27 ແລ້ວພຣະອົງຈະຊົງໃຫ້ມະນຸດກັບຄືນສູ່ສະພາບຄວາມຊອບທັມ ແລະເຂົາຈະຮ້ອງເພງຕ່ໍຫນ້າປະຊາຊົນກ່າວວ່າ ìຂ້າພະເຈ້ົາ

ບາບແລ້ວ ແລະເຫັນຜິດເປັນຊອບ ແລະບ່ໍໄດ້ຊົງລົງໂທດສນອງຂ້າພະເຈ້ົາî 
28 ພຣະອົງຊົງໄຖ່ວີນຍານຈິດຂອງຂ້າພະເຈ້ົາໃຫ້ພ້ົ້ົນຈາກການລົງໄປສູ່ພິພົບຄົນຕາຍ ແລະຊີວິດຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຈະເຫັນຄວາມ

ສວ່າງî 
29 ພຣະເຈ້ົາຊົງກະທໍາສ່ີງເຫລ່ົານ້ີທັງຫມດົ ກັບມະນຸດສອງເທ່ືອ ສາມເທ່ືອ 
30 ເພ່ືອຈະນໍາວີນຍານຈິດຂອງເຂົາມາຈາກແດນຄົນຕາຍ ເພ່ືອໃຫ້ເຂົາເຫນັຄວາມສວ່າງແຫ່ງຊີວິດ 
31 ທ່ານໂຢບເອີຍ ຂໍຕ້ັງໃຈຟັງຂ້າພະເຈ້ົາ ຂໍມິດຢູ່ ແລະຂ້າພະເຈ້ົາຈະເວ້ົາ 
32 ຖ້າທ່ານມີສ່ີງໃດເວ້ົາກໍຕອບຂ້າພະເຈ້ົາມາເຖີດ ເພາະຂ້າພະເຈ້ົາປາຖນາແກ້ຄະດີໃຫ້ທ່ານ 
33 ຖ້າບ່ໍດ່ັງນ້ັນ ກໍຂໍຟ ັງຂ້າພະເຈ້ົາ ຂໍມິດງຽບ ແລະຂ້າພະເຈ້ົາຈະສອນປັນຍາໃຫ້ແກ່ທ່ານ 
 

34 ເອລຮີສູະແດງວາ່ພຣະເຈົາ້ຊງົເປນັຝາ່ຍຖກື 
Elihu Proclaims Godís Justice 

1 ເອລີຮູເວ້ົາຕ່ໍໄປວ່າ, 
2 ìທ່ານຜູ້ມີປັນຍາ ຂໍຟັງຖ້ອຍຄໍາຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ ທ່ານຜູ້ມີຄວາມຮູ້ ຂໍງ່ຽງຫູຟັງຂ້າພະເຈ້ົາ 
3 ເພາະຫກໍູຊີມຖ້ອຍຄໍາ ເຫມອືນຢ່າງເຫງືອກປາກຊີມອາຫານ 
4 ຂໃໍຫເ້ຮົາເລືອກສ່ີງທ່ີຖືກ ຂໍໃຫເ້ຮົາຮຽນຮູ້ໃນພວກເຮົາເອງວ່າອັນໃດດີ 



5 ເພາະໂຢບກ່າວວ່າ ìຂ້າພະເຈ້ົາເປັນຄົນຊອບທັມ ແລະພຣະເຈ້ົາຊງົເອົາຄວາມຍຸດຕິທັມທ່ີຄວນຕົກແກ່ຂ້າພະເຈ້ົາໄປເສັຽî 
6 ຂ້າພະເຈ້ົາຖືກນັບວ່າເປັນຄົນມຸສາ ເຖີງແມ່ນວ່າຂ້າພະເຈ້ົາຊອບທັມ ແຜຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຮັກສາບ່ໍຫາຍ ແມ່ນວ່າຂ້າພະເຈ້ົາບໍ່ມີ

ການທໍຣະຍົດເລີຍ 
7 ແມ່ນໃຜທ່ີຈະເຫມືອນໂຢບ ຜູ້ດ່ືມຄວາມຢຽດຫຍາມເຫມືອນດ່ືມນ້ໍາ 
8 ຜູ້ເຂ້ົາສັງຄົມກັບຄົນກະທໍາຊ່ົວ ແລະຍ່າງໄປກັບຄົນອະທັມ 
9 ເພາະທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ìບ່ໍເປັນປໂຍດອັນໃດແກ່ມະນຸດເຮົາທ່ີເຂົາຈະປິຕິຍີນດີໃນພຣະເຈ້ົາî 
10 ìເພາະສະນ້ັນທ່ານຜູ້ມີຄວາມເຂ້ົາໃຈ ຂໍຟັງຂ້າພະເຈ້ົາ ພຣະເຈ້ົາຈະບ່ໍຊົງກະທໍາຄວາມອະທັມ ແລະທ່ີອົງຜູ້ມີອໍານາດຍ່ີງໃຫຍ່ຈະ

ຊົງກະທໍາຜິດ 
11 ເພາະພຣະເຈ້ົາຊົງສນອງຕາມການກະທໍາຂອງມະນຸດ ແລະພຣະອົງຊົງໃຫ້ເກີດແກ່ເຂົາຕາມການກະທໍາຂອງເຂົາ 
12 ແນ່ນອນ ພຣະເຈ້ົາຈະບ່ໍຊົງກະທໍາຊົວ່ ແລະອົງຜູ້ມີອໍານາດຍ່ີງໃຫຍ່ຈະບ່ໍຊົງປ່ຽນແປງຄວາມຍຸດຕິທັມ 
13 ແມ່ນໃຜແຕ່ງຕ້ັງໃຫ້ພຣະອົງປົກຄອງໂລກ ຫລືແມ່ນໃຜມອບຫມາຍທັງໂລກໄວກັ້ບພຣະອົງ 
14 ຖ້າພຣະອົງຊງົໃຫ້ວີນຍານຂອງພຣະອົງກັບຄືນສ  ູ່ພຣະອົງ ແລະຊົງຮວບຮວມລົມປານຂອງພຣະອົງກັບຄືນມາຫາພຣະອົງ 
15 ເນ້ືອຫນັງທັງຫມດົກໍຈະພິນາດໄປດ້ວຍກັນ ແລະມະນຸດກໍຈະກັບຄືນໄປເປັນຝຸ່ນຂ້ີດີນ 
16 ìຖ້າທ່ານມີຄວາມເຂ້ົາໃຈ ຂໍຟັງຂ້ໍນ້ີ ຂ ໍຟັງສຽງຖ້ອຍຄໍາຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ 
17 ຜູ້ທີກ່ຽດຊັງຄວາມຍຸດຕິທັມຄວນຈະປົກຄອງຫລື ທ່ານຈະສະຖາປະນາຜູ້ທ່ີຊອບທັມ ແລະຊົງອານຸພາບຫລື 
18 ຜູ້ກ່າວແກ່ພຣະຣາຊາວ່າ ìທ່ານຜູ້ໄຮ້ຄ່າî ແລະແກ່ເຈ້ົານາຍວ່າ, ìທ່ານທັງຫລາຍຜູ້ອະທັມî 
19 ຜູ້ບ່ໍຊົງສະແດງອະຄະຕິແກ່ເຈ້ົານາຍ ຫລືບ່ໍຊົງເຫັນແກ່ຄົນຮ່ັງມີຫລາຍກວ່າຄົນຍາກຈົນ ເພາະຄົນທັງຫມດົນ້ີເປັນພຣະຫັດຖະກິດ

ຂອງພຣະອົງ 
20 ທັນທີທັນໃດເຂົາທັງຫລາຍກໍຕາຍ ເວລາກາງຄືນ ປະຊາຊົນຕົວສ່ັນແລະຕາຍໄປເສັຽ ບ່ໍແມ່ນດ້ວຍມືມະນຸດ 
21 ìເພາະພຣະເນດຂອງພຣະອົງຫລຽວເບ່ິງທາງຂອງຄົນ ພຣະອົງຊົງເຫັນບາດກ້າວຍ່າງຂອງເຂົາຫມົດ 
22 ບໍ່ມບ່ີອນມືດຄ  ້ືມຫລືບ່ອນມືດຕຶບ ຊ່ືງຄົນຊ່ົວຈະລ້ີຊ ່ອນຕົວໄດ້ 
23 ເພາະພຣະອົງບ່ໍຕ້ອງຊົງກໍາຫນົດເວລາໃຫ້ແກ່ຜູ້ໃດ ໃຫ້ເຂ້ົາເຝ້ົາພຣະເຈ້ົາຮັບການພິພາກສາ 
24 ພຣະອົງຊົງສັງຫານຜູ້ມີອານຸພາບ ໂດຍບ່ໍຕ້ອງສອບສວນ ແລະຊົງຕ້ັງຄົນອ່ືນໄວ້ແທນ 
25 ດ່ັງນ້ີແຫລະ ດ້ວຍຊົງຊາບກິຈການຂອງເຂົາແລ້ວ ຈ່ີງຊົງຂວ້ໍາເຂົາເສັຽໃນກາງຄືນ ເຂົາກໍແຫລກໄປ 
26 ພຣະອົງຊົງຕີເຂົາເພາະຄວາມອະທັມຂອງເຂົາ ຕ່ໍຫນ້າຕ່ໍຕາມະນຸດ 
27 ເພາະວ່າເຂົາທັງຫລາຍຫັນຫນີເສັຽຈາກການຕິດຕາມພຣະອົງ ແລະບ່ໍນັບຖືມັນຄາຂອງພຣະອົງແຕ່ຢ່າງໃດເລີຍ 
28 ເຫດນ້ີເຂົາຈ່ີງກະທໍາໃຫ້ສຽງຮ້ອງຂອງຄົນຍາກຈົນມາເຖີງພຣະອົງ ແລະພຣະອົງຊງົຟັງສຽງຮ້ອງຂອງຜູ້ຮັບຄວາມທຸກໃຈ 
29 ເມ່ືອພຣະອົງຊົງມດິຢູ່ ຜູ້ໃດຈະກ່າວໂທດພຣະອົງໄດ້ ຜູ້ໃດຈະເຫັນພຣະອົງໄດ້ ບ່ໍວ່າຈະທໍາແກ່ປະຊາຊາດຫລືແກ່ບຸກຄົນກໍ

ເຫມືອນກັນ 
30 ເພ່ືອວ່າຄົນຊ່ົວຈະບ່ໍໄດ້ຄອບຄອງ ແລະເຂ າົຈະບ່ໍວາງກັບດັກປະຊາຊົນ 
31 ìເພາະບ່ໍມີຜູ້ໃດຮ້ອງທນູພຣະເຈ້ົາວ່າ ìຂ້າພຣະອົງໄດ້ຮັບການຕີສອນແລ້ວ ຂ້າພຣະອົງຈະບ່ໍທໍາຜິດຕ່ໍໄປອີກ 
32 ຂໍຊົງໂຜດສອນຂ້າພຣະອົງເຖີງສ່ີງທ່ີຂ້າພຣະອົງມອງເບ່ີງບ່ໍເຫັນ ຖ້າຂ້າພຣະອ ງົກະທໍາບາບຊ່ົວ ຂ້າພຣະອົງຈະບ່ໍກະທໍາອີກî 
33 ການຕອບສນອງຂອງພຣະອົງຈະຕ້ອງເປັນຢ່າງທ່ີທ່ານຕ້ອງການຫລື ທ່ານຈ່ີງບ່ໍຮັບ ທ່ານເອງຕ້ອງເລືອກ ແລະບ່ໍແມ່ນຂ້າພະເຈ້ົາ 

ເຫດສະນ້ັນທ່ານມີຄວາມຄິດເຫັນຢ່າງໃດ ກໍເວ້ົາມາເຖີດ 
34 ຄົນທ່ີເຂ້ົາໃຈຈະເວ້ົາກັບຂ້າພະເຈ້ົາ ຄືຄົນສລາດທ່ີຟັງຂ້າພະເຈ້ົາ ຈະເວ້ົາວ່າ 
35 ìໂຢບເວ້ົາຢ່າງບ່ໍມີຄວາມຮູ້ ຖ້ອຍຄໍາຂອງເຂົາບ່ໍມີແກ່ນສານເສັຽເລີຍî 
36 ຢາກຈະໃຫ້ໂຢບຖືກທົດລອງຕ່ໍໄປເຖີງທ່ີສຸດ ເພາະວ່າເຂົາຕອບເຫມືອນຢ່າງຄົນອະທັມ 
37 ເພາະເຂົາເພ້ີມຄວາມທໍຣະຍົດເຂ້ົາກັບບາບຂອງເຂົາ ເຂົາຕົບມືເຍ້ີຍຢູ່ຖ້າມກາງເຮົາ ແລະທະວີຖ້ອຍຄໍາຂອງເຂົາກ່າວຮ້າຍພຣະ

ເຈ້ົາî 



 

35  
 Elihu Condemns Self-Righteousness 

1 ເອລີຮູເວ້ົາຕ່ໍໄປວ່າ, 
2 ìທ່ານຄິດວ່ານ້ີຍຸດຕິທັມຫລ  ືທາ່ນເວ້ົາຫລືວ່າ ìຄວາມຊອບທັມຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຍ່ີງກວ່າຂອງ   ພຣະເຈ້ົາî 
3 ທ່ີທ່ານຖາມວ່າ ìຂ້າພະເຈ້ົາຈະໄດ້ປໂຍດອັນໃດ ຂ້າພະເຈ້ົາມີຫຍັງດີຂ້ືນກວ່າຂ້າພະເຈ້ົາເຮັດບາບì 
4 ຂ້າພະເຈ ົ ້າຈະຕອບທ່ານກັບມິດສະຫາຍຂອງທ່ານດ້ວຍ 
5 ຈ່ົງຫລຽວເບ່ີງທ້ອງຟ້າ ເບ່ີງເມກຊ່ືງຢູ່ສູງກວ່າທ່ານ 
6 ຖ້າທ່ານເຮັດບາບ ທ່ານຈະໄດ້ອັນໃດທ່ີກະທົບກະເທືອນພຣະອົງ ຖ້າການທໍຣະຍົດຂອງທ່ານທະວີຂ້ືນ ທ່ານໄດ້ເຮັດອັນໃດແກ່ພ

ຣະອົງ 
7 ຖ້າທ່ານເປັນຄົນຊອບທັມ ທ່ານຖວາຍອັນໃດແກ່ພຣະອົງ ຫລືພຣະອ ງົຊົງຮັບສ່ີງໃດຈາກມືຂອງທ່ານ 
8 ຄວາມອະທັມຂອງທ່ານກໍເປັນອັນຕະລາຍແກ່ຄົນຢ່າງທ່ານ ແລະຄວາມຊອບທັມຂອງທ່ານກ ເໍປັນປໂຍດແກ່ມະນຸດ 
9 ìເຫດດ້ວຍການຖືກບີບບັງຄັບເຂົາກໍໄດ້ແຕ່ຄວນຄາງ ເຂົາຮ້ອງຂໍຄວາມຊ່ອຍເຫລືອກໍຍ້ອນແຂນຂອງຜູ້ຊົງອໍານາດ 
10 ແຕ່ບ່ໍມີຈັກຄົນເວ້ົາວ່າ ìພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງສ້າງຂ້າພະເຈ້ົາ ຜູ້ຊົງປະທານເພງໃນເວລາກາງຄືນ ຊົງຢູ່ທ່ີໃດ 
11 ຜູ້ຊົງສອນເຮົາຫລາຍກວ່າສອນສັດແຫ່ງແຜ່ນດີນໂລກ ແລະຊົງກະທໍາໃຫ້ເຮົາສລາດກວ່ານົກໃນຟ້າອາກາດî 
12 ເຂົາຮ້ອງທຸກໃນທ່ີນ້ັນ ແຕ່ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ຊງົຕອບ ເຫດຄວາມຈອງຫອງຂອງຄົນຊ່ົວ 
13 ແນ່ນອນ ພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຟັງສຽງລົມໆແລ້ງໆ ແລະອົງຜູ້ຊົງມອໍີານາດຍ່ີງໃຫຍ່ກ ບ່ໍໍໄດ້ຊົງນັບຖືສຽງນ້ັນ 
14 ຈະຍ່ີງນ້ອຍກວ່ານ້ັນຈັກເທ່ົາໃດ ເມ່ືອທ່ານວ່າ ທ່ານບ່ໍເຫັນພຣະອົງ ແລະເມ່ືອວ່າ ຄະດີນ້ັນກ ຢູ່ໍຕ່ໍພຣະພັກພຣະອົງ ແລະທ່ານ

ຄອຍພຣະອົງຢູ່ 
15 ບັດນ້ີ ເພາະພຣະພິໂຣດຂອງພຣະອົງບ່ໍໄດ້ລົງໂທດ ແລະພຣະອົງບ່ໍໄດ້ສົນພຣະທັຍການລະເມີດອັນເລັກນ້ອຍ 
16 ເພາະສະນ້ັນໂຢບຈ່ີງອ້າປາກເວ້ົາຄໍາລົມໆແລ້ງໆ ແລະທະວີຄໍາເວ້ົາໂດຍປາສຈາກຄວາມຮູ້î 
 

36 ເອລຮີຍູກົຍອ້ງຄວາມຍີງ່ໃຫຍຂ່ອງພຣະເຈົາ້  
 Elihu Exalts Godís Goodness 

1 ແລະເອລີຮູເວ້ົາຕ່ໍໄປດ້ວຍວ່າ, 
2 ìຂໍທົນຢູ່ກັບຂ້າພະເຈ້ົາອີກຫນ້ອຍນ່ືງ ແລະຂ້າພະເຈ້ົາຈະສໍາແດງແກ່ທ່ານ ເພາະຂ້າພະເຈ້ົາມີບາງສ່ີງທ່ີຈະເວ້ົາແທນພຣະເຈ້ົາ

ອີກ 
3 ຂ້າພະເຈ້ົາຈະເອົາຄວາມຮູ້ມາແຕ່ໄກ ແລະຖວາຍຄວາມຊອບທັມແກ່ຜູ້ຊົງສ້າງຂ້າພະເຈ້ົາ 
4 ເພາະທ່ີຈີງຖ້ອຍຄໍາຂອງຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ເທັດ ທ່ານຜູ້ຊົງຄວາມຮູ້ຮອບຄອບສະຖິດກັບທ່ານ 
5 ແນ່ນອນ ພຣະເຈ້ົາຊົງອານຸພາບ ແລະບ່ໍໄດ້ຊົງຢຽດຫຍາມຜູ້ໃດເລີຍ ພຣະອ ງົຊົງອານຸພາບໃນເຣ່ືອງກໍາລັງແຫ່ງຄວາມເຂ້ົາໃຈ 
6 ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ສງວນຊີວິດຄົນອະທັມ ແຕ່ຊົງປະທານຄວາມຍຸດຕິທັມແກ່ຜູ້ທຸກໃຈ 
7 ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ຊົງຫນັພຣະເນດຂອງພຣະອົງຫນີຈາກຄົນຊອບທັມ ແຕ່ກັບບັນດາພຣະຣາຊາເທີງພຣະທ່ີນ່ັງ ພຣະອົງຊົງຕ້ັງເຂົາໄວ້

ເປັນນິດ ແລະເຂົາກໍຢູ່ໃນທ່ີສູງ 
8 ແລະຖ້າເຂົາຖືກຈ່ອງຈໍາດ້ວຍສ່ິງຜູກມັດ ແລະຕິດຢູ່ໃນບ້ວງແຫ່ງຄວາມທກຸໃຈ 
9 ພຣະອົງກໍຊງົສໍາແດງກິຈກັມຂອງເຂົາທັງຫລາຍແກ່ເຂົາ ແລະການທໍຣະຍົດຂອງເຂົາ ວ່າເຂົາໄດ້ປະພຶດຕົວດ້ວຍຄວາມອວດ

ອ້າງຈອງຫອງ 
10 ພຣະອົງຊົງໃຫ້ຫຂູອງເຂົາຟັງຄໍາເຕືອນສອນ ແລະຊົງສ່ັງໃຫ ້ເຂົາຫັນກັບຈາກຄວາມຜິດບາບຂອງເຂົາ 
11 ຖ້າເຂົາທັງຫລາຍເຊ່ືອຟັງແລະບົວລະບັດພຣະອົງ ເຂົາຈະຢູ່ຄົບອາຍຸຂອງເຂົາດ້ວຍຄວາມຈະເຣີນຮຸ່ງເຮືອງ ແລະຢູ່ຄົບປີຂອງເຂົາ

ດ້ວຍຄວາມສຸກໃຈ 



12 ແຕ່ຖ້າເຂົາທັງຫລາຍບ່ໍເຊ່ືອຟັັງ ເຂົາທັງຫລາຍຈະພນິາດດ້ວຍດາບ ແລະຕາຍໂດຍປາສຈາກຄວາມຮູ້ 
13 ìຄົນໃຈບ່ໍນັບຖືພຣະເຈ້ົາກໍສະສົມພຣະພິໂຣດ ເມ່ືອພຣະອົງຊົງມັດເຂົາ ເຂົາບ່ໍຮ້ອງໃຫ້ຊ່ອຍ 
14 ເຂົາຕາຍເມ່ືອຍັງຫນຸ່ມຢູ່ ແລະຊີວດິຂອງເຂົາສ້ີນສຸດລົງຖ້າມກາງຄວາມອັບອາຍ 
15 ພຣະອົງຊົງຊ່ອຍຜູ້ທ່ີທຸກໃຈໄວ້ດ້ວຍຄວາມທຸກໃຈຂອງເຂົາ ແລະຊົງໃຫຄ້ວາມລໍາເຄັນເພ່ືອເປີດຫູຂອງເຂົາ 
16 ພຣະອົງຊົງຊວນທ່ານໃຫ້ອອກມາຈາກຄວາມຄັບໃຈ ມາຍັງທ່ີກວ້າງທ່ີບ່ໍມີການບີບ ແລະສ່ີງທ່ີວາງໄວ ້ທີ້ງໂຕະຂອງທ່ານເຕັມໄປ

ດ້ວຍຂອງດີມີອາຫານການກີນຢ່າງເຫລືອລ້ົນ 
17 ìແຕ່ທ່ານກໍສົມກັບການພິພາກສາຄົນຊ່ົວ ການພິພາກສາ ແລະຄວາມຍຸດຕິທັມມາທັນຈັບທ່ານ 
18 ຈ່ົງລະວັງເຖີດ ຢ້ານວ່າພຣະພິໂຣດຈະລ້ໍຊວນທ່ານໃຫ້ເຍ້ີຍຫຍັນ ແລະຢ່າໃຫ້ຄ່າອັນຍ່ີງໃຫຍ່ຂອງການໄຖ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານຫລົບ

ຫລີກໄປ 
19 ສຽງຮ້ອງຈະຊ່ອຍໃຫ້ທ່ານພ້ົ້ົນຈາກຄວາມທຸກໃຈຫລື ຫລືເຫ່ືອແຮງທງັຫມົດຂອງທ່ານຈະຊ່ອຍທ່ານໄດ້ຫລື 
20 ຢ່າອາລັຍເຖີງກາງຄືນ ເມ່ືອຊົນຊາດທັງຫລາຍຖືກຕັດອອກໃນທ່ີຂອງເຂົາ 
21 ລະວັງໃຫ້ດີ ຢ່າຫັນກັບຄືນໄປຫາຄວາມບາບຜິດ ເພາະທ່ານເລືອກສ່ີງນ້ີຫລາຍກວ່າເລືອກຄວາມທຸກໃຈ 
22 ເບ່ີງແມ໋ ພຣະເຈ້ົາຊົງສໍາແດງຄວາມຍ່ີງໃຫຍ່ດ້ວຍຣິດທານຸພາບຂອງພຣະອົງ ຜູ້ໃດເປັນຜູ້ສ່ັງສອນເຫມືອນຢ່າງພຣະອົງ 
23 ຜູ້ໃດເປັນຜູ້ບົງການພຣະອົງ ຫລືຜູ້ໃດຈະເວ້ົາໄດ້ວາ່ ìພຣະອົງຊົງກະທໍາຜິດແລ້ວî 
24 ìຈ່ົງລະນຶກເຖີງທ່ີຈະຍົກຍ້ອງພຣະຣາຊກິດຂອງພຣະອົງ ຊ່ືງມະນຸດໄດ້ຮ້ອງເພງກ່າວເຖີງນ້ັນ 
25 ມະນຸດທັງປວງເບ່ີງເຫັນສ່ີງນ້ັນຢູ່ແລ້ວ ມະນຸດເຫັນສ່ີງນ້ັນໄດ້ແຕ່ໄກ 
26 ແນ່ນອນ ພຣະເຈ້ົານ້ັນຍ່ີງໃຫຍ່ ແລະເຣົາກໍບ່ໍຫຍ່ັງຮູ້ເຖີງພຣະອົງ ອາຍຸຂອງພຣະອົງເປັນສ່ີງທ່ີຄ້ົນຫາກັນບ່ໍໄດ້ 
27 ເພາະພຣະອົງຊົງດຶງຢົດນ້ໍາຂ້ືນໄປ ຊ່ຶງກ່ັນເປັນຝົນຈາກເມກຂອງພຣະອົງ 
28 ຊ່ຶງຟ້າກ ເໍທລົງມາ ແລະຢົດລົງທ່ີມະນຸດຢ່າງອຸດົມ 
29 ມຄົີນໃດເຂ້ົາໃຈການແຜ່ຂອງເມກຫລື ແລະຟ້າຮ້ອງຜ່ານທ້ອງຟ້າບ່ອນພຣະເຈ້ົາຢູ່ນ້ັນ 
30 ພຣະອົງຊງົກະຈາຍຟ້າແມບເຫລ້ືອມອອກໄປຮອບພຣະອົງ ແລະຄວາມເລິກທ້ອງທະເລກໍຍັງຄົງດໍາມືດ 
31 ເພາະພຣະອົງຊົງພິພາກສາຊົນຊາດທັງຫລາຍດ້ວຍສ່ິງນ້ີ ພຣະອົງປະທານອາຫານຢ່າງອຸດົມສົມບູນ 
32 ພຣະອົງຊົງຄຸມພຣະຫັດຂອງພຣະອົງດ້ວຍຟ້າແມບເຫລ້ືອມ ແລະຊົງສ່ັງໃຫ້ມ ັນຜ່າຈຸດທ່ີຫມາຍ 
33 ສຽງຮ້ອງກະຫ່ຶມຂອງມັນປະກາດກ່ຽວກັບພຣະອົງ ແລະຝູງສັດກ ປໍະກາດກ່ຽວກັບພະຍຸຊ່ຶງຈະມາເຖິງ 
 

37  
Chapter 37 

1 ເຣ່ືອງນ້ີກະທໍາໃຫຫົ້ວໃຈຂອງຂ້າພະເຈ້ົາສ່ັນ ສະທົກສະທ້ານຂວັນຫນີ 
2 ຈ່ົງຟັງ ຈ່ົງຟັງຟາ້ຮ້ອງຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະສຽງກະຫ່ຶມທ່ີດັງອອກມາຈາກພຣະໂອດຂອງພຣະອົງ 
3 ພຣະອົງຊງົປ່ອຍໃຫ້ໄປທ່ົວໃຕ້ຟ້າທັງຫມດົ ແລະຟ້າແລບຂອງພຣະອົງໄປເຖີງສຸດປາຍແຜ່ນດີນໂລກ  
4 ພຣະສຸຣະສຽງຂອງພຣະອົງຄາງກະຫ່ືມຕາມໄປ ພຣະອົງຊົງແຜດພຣະສຸຣະສຽງອັນດັງກ້ອງກັງວານຂອງພຣະອົງ ພຣະອົງບ່ໍໄດ້

ຊົງຫນ່ວງຫນ່ຽວຟ້າແມບ ເມ່ືອໄດ້ຍີນພຣະສຸຣະສຽງຂອງພຣະອົງ 
5 ພຣະເຈ້ົາຊົງສໍາແດງສຽງທ່ີດັງກ້ອງກັງວານຢ່າງປລາດດ້ວຍພຣະສຸຣະສຽງຂອງພຣະອົງ ພຣະອົງຊົງກະທໍາການອັນໃຫຍ່ຊື່ງເຮົາ

ເຂ້ົາໃຈບ່ໍໄດ້ 
6 ເພາະພຣະອົງກ່າວກັບຫມິມະວ່າ ìຕົກລົງເທີງແຜ່ນດີນî ແລະໃນທໍານອງດຽວກັນກໍກ່າວກັບຝົນ ແລະກັບຫ່າຝົນອັນຫນັກຂອງພ

ຣະອົງ 
7 ພຣະອົງຊົງມັດມືຂອງມະນຸດທຸກຄົນ ເພ່ືອທຸກຄົນຊ່ືງພຣະອົງຊົງສ້າງຈະຮູ້ໄດ້ 
8 ແລ້ວສັດປ່າຈ່ີງເຂ້ົາໄປສ  ູ່ຮັງຂອງມັນ ແລະອາສັຍຢູ່ໃນຖ້ໍາຂອງມັນ 
9 ພະຍຸອອກມາຈາກທາງທິດໃຕ້ ແລະຄວາມຫນາວມາຈາກລົມເຫນືອ 



10 ພຣະເຈ້ົາປະທານນ້ໍາແຂງດ້ວຍລົມຫາຍໃຈຂອງພຣະອົງ ແລະນ້ໍາກວ້າງໃຫຍ່ກໍແຂງຕົວ 
11 ພຣະອົງຊົງບັນທຸກຄວາມຊຸ່ມຂ້ຶນໄວ້ໃນເມກຕຶບ ພຣະອົງຊງົກະຈາຍເມກແຫ່ງຟ້າແມບອອກໄປ 
12 ມັນເຄ່ືອນໄປຕາມການນໍາຂອງພຣະອົງ ເພ່ືອໃຫ້ສໍາເຣັດກິດທັງສ້ີນຊ່ືງພຣະອົງຊົງສ່ັງມັນ ທ່ີເຫນືອຜີວພິພບົທ່ີມະນຸດອາສັຍຢູ່ໄດ້ 
13 ບ່ໍວ່າຈະເປັນເພ່ືອການຕີສອນ ຫລືເພ່ືອຄວາມຮັກຫມັນ້ຄົງ ພຣະອົງຊົງກະທໍາໃຫ້ສ່ີງເຫລ່ົານ້ີເກີດຂ້ຶນ 
14 ìທ່ານໂຢບເອີຍ ຂໍຟັງຂ  ້ໍນ້ີ ຈ່ົງຄິດພິຈາຣະນາການກະທໍາອັນອັສຈັນຂອງພຣະເຈ້ົາ 
15 ທ່ານຮູ້ຫລືວ່າພຣະເຈ້ົາຊງົກໍາຊັບມັນຢ່າງໃດ ແລະກະທໍາໃຫ້ຟ້າແມບແຫ່ງເມກຂອງພຣະອົງມີແສງ 
16 ທ່ານຮູ້ເຖີງການຊົງຕົວຂອງເມກຫລື ເປັນພຣະຣາຊກິດອັນປລາດຂອງພຣະອົງຜູ້ສົມບູນໃນຄວາມຮູ້ 
17 ຕົວທ່ານ ຜູ້ທ່ີເສ້ືອຜ້າຂອງຕົນຮ້ອນ ເມ່ືອລົມທິດໃຕ້ພັດມາກະຫນ່ໍາແຜ່ນດີນໂລກ 
18 ທ່ານແຜ່ຟ້າອອກໄປຢ່າງພຣະອົງໄດ້ຫລື ໃຫ້ແຂງແກ່ງດ່ັງໂລຫະຖືກຂັດໃຫ້ເຫລ້ືອມ 
19 ຈ່ົງສອນເຮົາມາວ່າເຮົາຄວນຈະທູນພຣະອົງຢ່າງໃດ ເພາະຄວາມມືດເຣົາຈ່ຶງຮ່າງຖ້ອຍຄໍາຂອງເຮົາບ່ໍໄດ້ 
20 ຈະທູນພຣະອົງໄດ້ບ່ໍວ່າ ຂ້າພະເຈ້ົາຢາກຈະທູນ ມີໃຜເຄີຍຄິດບ່ໍວ່າເຂົາຢາກຈະຕາຍ 
21 ìຝ່າຍມະນຸດມອງເບ  ່ິງແສງສວ່າງບ່ໍໄດ້ ເມືອ່ມັນສຸກໃສຢູ່ໃນທ້ອງຟ້າ ເມ່ືອລົມຜ່ານໄປກວາດໃຫ້ກະຈ່າງ 
22 ແສງທອງສ່ອງມາຈາກທິດເຫນືອ ພຣະເຈ້ົາຊົງສລອງພຣະອົງດ້ວຍພຣະສະງ່າຣາສີຢ່າງຫນ້າຢ້ານກົວ 
23 ອົງຜູ້ມີຣິດອໍານາດຍ່ິງໃຫຍ່ນ້ັນ ເຮົາຈະຄ້ົນພົບພຣະອົງບ່ໍໄດ້ ພຣະອົງຍ່ິງໃຫຍ່ໃນເຣ່ືອງຣິດທານຸພາບ ຄວາມຍຸດຕິທັມອັນຫລວງ

ຫລາຍພຣະອົງຈະບ່ໍຊົງຝ່າຝືນ 
24 ເພາະສະນ້ັນມະນຸດຈ່ິງຍົກຍ້ອງ ເກງພຣະອົງ ພຣະອົງບ່ໍຊົງນັບຖືຜູ້ໃດທ່ີຖືຕົວວ່າມີປັນຍາ 
 

38 ພຣະເຈົາ້ຊງົຕອບໂຢບ  
The LORD Answers Job  

(ປະຖົມມະການ 1:1-10) 
1 ແລ້ວພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຊງົຕອບໂຢບ ມາຈາກພະຍຸຝົນວ່າ, 
2 ເຈ້ົາແມ່ນໃຜຈີ ່ງຖົກຖຽງຄວາມຮອບຮູ້ຂອງເຮົາ ເຈ້ົາພຽງແຕ່ສະແດງຄວາມໂງ່ຂອງເຈ້ົາເທ່ົານ້ັນ 
3 ບັດນ້ີເຈ້ົາຈ່ົງລ ຸກຢືນຂ້ຶນຢ່າງຜູ້ກ້າຫານ ແລ້ວຕອບຄໍາຖາມທ່ີເຮົາຈະຖາມຄື 
4 ເຈ້ົາຢູ່ໃສເມ່ືອເຮົາສ້າງໂລກ ຖ້າເຈ້ົາຮູ້ແທ້ຈ່ົງບອກເຮົາເບ່ິງ 
5 ຜູ້ໃດກໍາຫນົດຄວາມກວ້າງຂອງໂລກ ໃຜເນ່ັງເຊືອກແທກເທິງໂລກ ເຈ້ົາຮູ້ແຣ່ືອງນ້ີທັງຫມດົແມ່ນບໍ 
6 ເສົາຄ້ໍາຊູໂລກຕັງຢູ່ເທິງອັນໃດ ໃຜເປັນຜູ້ວາງສີລາເລີກຂອງໂລກ 
7 ດາວທັງຫລາຍໄດ້ຮ້ອງເພງສັນລະເສີນພ້ອມກັນໃນເຊ້ົາວັນນ້ັນ ແລະບັນດາບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາກໍໂຮ່ຮ້ອງສະແດງຄວາມຍິນດີ 
8 ໃຜອັດປະຕູຕັນນ້ໍາທະເລໄວ້ ເມ່ືອມັນລະເບີດອອກມາຈາກພ້ືນແຜ່ນດີນ 
9 ແມ່ນເຮົາທີທ່ໍາໃຫເ້ມກປົກຄຸມທະເລ ແລະທໍາໃຫ້ຄວາມມືດປົກຫຸ້ມຢູ່ 
10 ເຮົາໄດ້ກໍາຫນົດເຂດແດນໃຫ້ນ້ໍາທະເລ ແລະສ້າງປະຕູໃສ່ໄລກັນນ້ໍາໄວ້ 
11 ເຮົາໄດ້ບອກມັນວ່າ ìໄປໄດໄ້ກທໍນ້ີ່ ເລີຍໄປອີກບ່ໍໄດ້ ກະແສຄ້ືນອັນແຮງກ້າຂອງເຈ້ົາຈະຕ້ອງຢຸດຢູ່ນ້ີî 
12 ໂຢບເອີຍ ຕລອດຊີວິດຂອງເຈ້ົານ້ັນ ເຈ້ົາເຄີຍບັງຄັບໃຫ້ມີແສງອາຣຸນໃນຕອນເຊ້ົາຫລື 
13 ເຈ້ົາເຄີຍສ່ັງໃຫ້ແສງອາຣຸນມາຖືກຕ້ອງໂລກ ເພືອ່ຂັບໄລ່ຄົນຊ່ົວອອກໄປຈາກບ່ອນລ້ີຂອງເຂົາຫລື 
14 ແສງນ້ັນໄດ້ທໍາໃຫແ້ລເຫັນພູ ແລະຮ່ອມພທັູງຫລາຍເປັນເຫມືອນຫ່ົມເສ້ືອຜ້າ 
15 ແສງສວ່າງຍາມກາງເວັນໄດ້ຮຸ່ງໂພດສໍາລັບຄົນຊ່ົວ ມັນຂັດຂວາງເຂົາບ່ໍໃຫ້ກະທໍາຊ່ົວຮ້າຍ 
16 ເຈ້ົາໄດ້ລົງໄປຍ ງັແປວທະເລເລິກແລ້ວຫລື ເຈ້ົາຍ່າງເທີງນ້ໍາມະຫາສມຸດໄດ້ຫລື 
17 ມຄີ ົນເຄີຍສະແດງໃຫ້ເຈ້ົາເຫັນບໍ ປະຕູແຫ່ງພິພົບຄົນຕາຍຊ່ຶງເປັນບ່ອນມືດນ້ັນ 
18 ເຈ້ົາຮູ້ຈັກບໍວ່າໂລກນ້ີໃຫຍ່ປານໃດ ຖ້າຮູ້ຈັກຈ່ົງບອກມາ 
19 ເຈ້ົາຮູ້ຈັກບໍວ່າແສງສວ່າງນ້ັນມາຈາກໃສ ຫລືແມ່ນຫຍັງເປັນທ່ີມາຂອງຄວາມມືດ 



20 ເຈ້ົາບອກໄດ້ບໍວ່າແສງສວ່າງແລະຄວາມມືດເດີນໄປໄກປານໃດແລະສ່ັງໃຫ້ກັບມາອີກໄດ້ບໍ 
21 ເຮົາເຊ່ືອແນ່ວ່າເຈ້ົາຮູ້ ເພາະວ່າເຈ້ົາເຖ້ົາຫລາຍແລ້ວ ແລະເມ່ືອສ້າງໂລກເຈ້ົາກໍເກີດແລ້ວ 
22 ເຈ້ົາເຄີຍໄປເບ່ິງບ່ອນທ່ີເຮົາເກັບຫີມມະ ແລະຫມາກເຫັບໄວ້ບໍ 
23 ເຮົາຈັດຕຽມມັນໄວ້ສໍາລັບເວລາຍາກລໍາບາກ ແລະເວລາມີເສິກສົງຄາມ 
24 ເຈ້ົາເຄີຍໄປບ່ອນພຣະອາທິດຂ້ຶນ ຫລ ບ່ືອນລົມຕາເວັນອອກພັດມາບໍ 
25 ໃຜຂຸດຊ່ອງໄຂປ່ອງໃຫ້ຝົນຕົກ ແລະບອກທາງໃຫ້ຟາ້ຜ່າໃຜທໍາໃຫ້ຝົນຕົກລົງມາຖືກບ່ອນບ່ໍມີຄົນຢູ່ 
26 ໃຜຫົດແຜ່ນດີນທ່ີແຫ້ງແລ້ງ ແລະອຶດຢາກເພ່ືອໃຫ້ຫຍ້າປ່ົງຂ້ຶນມາ 
27 ຝົນຫລືນໍ້າຫມອກມີພໍຫ່ລືບໍ 
28 ໃຜເປັນແມ່ຂອງນ້ໍາກ້ອນແລະນ້ໍາຫມອກແຂງ 
29 ຊ່ຶງທໍາໃຫ້ນ້ໍາເປັນຄືຫີນ ແລະທໍາໃຫ້ນ້ໍາທະເລເປັນນ້ໍາກ້ອນ 
30 ເຈ້ົາບໍ ມດັດາວລູກໄກ່ໃຫ້ເປັນກຸ່ມ ຫລືເຈ້ົາແກ້ເຄ່ືອງຜູກດາວໄຖໄດ້ບໍ 
31 ເຈ້ົາທໍາໃຫ້ດວງດາວຕ່າງໆຫມຸນໄປຕາມຣະດູການຂອງມັນໄດ້ບໍ ແລະເຈ້ົາພາດາວແຂ້ນ້ອຍໃຫຍ່ໄປໄດ້ບໍ 
32 ເຈ້ົາຮູ້ຈັກກົດຫມາຍທ່ີໃຊ້ປົກຄອງຟ້າສວັນບໍ ເຈ້ົາແຕ່ງຕ້ັງກົດຫມາຍນ້ັນຂ້ຶນໃຊ້ໃນໂລກໄດ້ບໍ 
33 ເຈ້ົາຮ້ອງບອກໃຫ້ເມກເທຝົນລົງມາຮໍາເຈ້ົາປຽກໄດ້ບໍ 
34 ຖ້າເຈ້ົາສ່ັງໃຫ້ຟ້າຜ່າລົງມາ ມນັຈະມາຫາເຈ້ົາແລ້ວເວ້ົາຫລືວ່າ ìໂດຍຂ້ານ້ອຍî 
35 ໃຜບອກນົກກຸລາ ມັນຈ່ຶງຮູ້ວ່າແມ່ນ້ໍານີນຈະຖ້ວມ ຫລືໃຜບອກໄກ່ຜູ້ ມນັຈ່ຶງຮູ້ວ່າຝົນຈະຕົກ 
36 ໃຜເກ່ັງພໍທ່ີຈະນັບເມກໄດ້ ແລະໃຫ້ເມກນ້ັນເທຝົນລົງມາ 
37 ເພ່ືອທໍາໃຫ້ຝຸ່ນດີນໂຮມກັນເປັນກ້ອນໄດ້ 
38 ເຈ້ົາຫາອາຫານໃຫ້ສີງກີນ ຫລືໃຫສີ້ງຫນຸ່ມທ່ີຫີວຢາກກິນອ່ີມໄດ້ບໍ 
39 ເມ່ືອມັນຫມູບຢູ່ໃນຖ້ໍາຂອງມັນ ຫລືນອນຄອຍຢູ່ໃນທ່ີກໍາບັງ 
40 ໃຜຈັດຫາເຫຍ່ືອໃຫກ້າ ເມ່ືອມັນບີນເວ່ີນໄປດ້ວຍຄວາມອຶດຫີວ ແລະເມ່ືອລູກອ່ອນຂອງມັນຮ້ອງຂໍອາຫານຕ່ໍເຮົາ 
 

39 
Chapter 39 

1 ìເຈ້ົາຮູ້ບໍວ່າ ແບ້ປ່າເກີດເມ່ືອໃດ ເຈ້ົາເຄີຍເຫັນກວາງເກີດບໍ 
2 ສັດເຫລ່ົານ້ີຢູ່ໃນທ້ອງແມ່ຈັກເດືອນ ແລະມັນເກີດເວລາໃດ 
3 ເຈ້ົາຮູ້ບໍເມ່ືອມັນຫມູບລົງ ແລ້ວອອກລູກມາສູ່ໂລກ 
4 ລູກອ່ອນຂອງມັນຈະເຣີນເຕີບໃຫຍ່ຂ້ຶນໃນກາງປ່າ ມນັອອກໄປແລະບ່ໍກັບມາອີກ 
5 ໃຜໃຫ້ລໍປ່າແລ່ນຫນີໄປ ໃຜແກ້ເຊືອກປ່ອຍໃຫ້ມນັໄປ 
6 ເຣົາໄດ້ໃຫ້ຖ່ິນກັນດານເປັນບ່ອນຢູ່ຂອງມັນ ແລະໃຫ້ມັນອາສັຍຢູ່ໃນທ່ົງດີນເຄັມ 
7 ມັນຫນີຈາກເມືອງທີ່ມສີຽງອຶກກະທຶກ ບ່ໍມີໃຜຝຶກຫັດ ແລະໃຊ້ວຽກມັນໄດ້ 
8 ພເູປັນປ່າໃຫຍ່ບ່ອນມັນຫາກີນ ບ່ອນມັນຊອກຫາຫຍ້າອັນຂຽວສົດ 
9 ງົວກະທິງຈະເຣັດວຽກໃຫ້ເຈ້ົາບໍ ມັນຈະຍອມນອນຄ້າງຄືນໃນຄອກສັດຂອງເຈ້ົາບໍ 
10 ເຈ້ົາເອົາເຊືອກຜູກມັນໃຫ້ໄຖນາໄດ້ບໍ ຫລືມັນຈະຍອມຄາດນາໃຫ້ເຈ້ົາ 
11 ເຈ້ົາຈະເພ່ິງອາສັຍໃນກໍາລັງອັນມະຫາສານຂອງມັນໄດ້ບໍ ແລະເຈ້ົາຫວັງວ່າມັນຈະທໍາງານຫນັກໃຫ້ເຈ້ົາບໍ 
12 ເຈ້ົາເຊ່ືອວ່າມັນຈະນໍາຜົນເກັບກ່ຽວຂອງເຈ້ົາມາຈາກລານຟາດເຂ້ົາບໍ 
13 ປີກຂອງນົກກະຈອກເທດນ້ັນພັດໄວແທ້ ແຕ່ມັນກໍບີນບ່ໍໄດ້ເຫມືອນນົກກະສາ 
14 ນົກກະຈອກເທດປະໄຂ່ໄວ້ໃນດີນ ເພ່ືອໃຫ້ມັນອົບອຸ່ນຢູ່ໃນດີນ 
15 ມັນບ່ໍສົນໃຈວ່າສັດອ່ືນອາດຈະມາຢຽບ ຫລ ສັືດປ່າອາດຈະເຮັດໃຫ້ແຕກ 



16 ມັນເຮັດເຫມືອນກັບວ່າໄຂ່ນ້ັນບ່ໍແມ່ນຂອງຕົນ ແລະບ່ໍສົນໃຈວ່າຄວາມລໍາບາກຂອງມັນຈະເສັຽໄປລ້າໆ 
17 ແມ່ນເຮົາຜູ້ເຮັດໃຫ້ມັນໂງ່ ແລະບ່ໍໃຫ້ສະຕິປັນຍາແກ່ມັນ 
18 ແຕ່ເມ່ືອມັນແລ່ນຫນີໄປ ມນັກໍໄວກວ່າຄົນຂ່ີມ້າ 
19 ໂຢບເອີຍ ແມ່ນເຈ້ົາບໍຜູ້ເຮັດໃຫມ້້າເກ່ັງກ້າແຂງແຮງ ແລໃຫ້ແຝງຍາວຫຸ້ມຄໍຂອງມັນ 
20 ເຈ້ົາບໍເປັນຜູ້ເຮັດໃຫ້ມັນເຕ້ັນໄດ້ເຫມືອນຕັກແຕນ ແລະເຮັດໃຫ້ສຽງຫິງຫນ້າຢ້ານກົວ 
21 ມັນເກືອກກ້ົວດີນໃນຮ່ອມພູຢ່າງຫ້າວຫານ ມັນແລ່ນເຂ້ົາສນາມຮົບຫມົດກໍາລັງຂອງມັນ 
22 ມັນບ່ໍຮູ້ຈັກຄໍາວ່າຢ້ານ ບ່ໍຖອຍຫນີດາບ 
23 ອາວຸດຂອງຄົນຜູ້ຂ່ີມ້າ ມສີຽງດັງແລະແສງວຸບວາບຕອບຕາເວັນ 
24 ມ້າໄດ້ແລ່ນໄປຫນ້າດ້ວຍໃຈຫ້າວຫານຕ່ືນເຕ້ັນ ມັນບ່ໍຢືນຢູ່ນ້ິງເມ່ືອແກດັງຂ້ຶນ 
25 ມ້າໄດ້ຫິງເວລາເປ່ົາແກ ມັນຮູ້ຈັກວ່າມີສົງຄາມກ່ອນເຂ້ົາໄປໃກ້ ແລະໄດ້ຍີນເມ່ືອນາຍທະຫານຮ້ອງບອກ 
26 ແຫລວບີນເປັນຍ້ອນເຈ້ົາບໍ ເມ່ືອມັນກາງປີກບີນໄປທາງທິດໃຕ້ 
27 ນົກອີນຊີເຮັດຮັງໃນທ່ີສູງເທີງພູ ມັນຄອຍຟັງຄໍາສ່ັງຂອງເຈ້ົາບໍ 
28 ມັນເຮັດຮັງຂອງມັນເທິງໂງ່ນຫີນສູງ ເຮັດປ້ອມເຂ້ັມແຂງຢູ່ຍອດພູສູງ 
29 ມັນຫລຽວຄອຍເບ່ິງໃກ້ ແລະໄກຈາກທ່ີນ້ັນ ເພ່ືອຈອບຈັບສັດມາກີນເປັນອາຫານ 
30 ຝູງແຮ້ງຍ່ອມຫຸ້ມຢູ່ໃນຊາກສົບ ແລະລູກຂອງມັນກໍດູດກີນເລືອດ 
 

40  
Chapter 40 

1 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວຕ່ໍໂຢບວ່າ, 
2 ໂຢບເອີຍ ເຈ້ົາໄດ້ທ້າທາຍພຣະເຈ້ົາຜູ້ມີອໍານາດຍ່ິງໃຫຍ່ ບັດນ້ີເຈ້ົາຈະເຊົາ ຫລືວ່າຍັງຈະເວ້ົາຢູ່ 
3 ໂຢບທູນຕອບພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາວ່າ, 
4 ìຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂ້າພຣະອົງໂງ່ຫລາຍ ຈະຕອບພຣະອົງໄດ້ຢ່າງໃດ ຂ້າພຣະອົງຈະບ່ໍທູນອັນໃດອີກ 
5 ຂ້າພຣະອົງເວ້ົາຫລາຍເກີນໄປແລ້ວ 
6 ແລ້ວພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຊງົກ່າວຕ່ໍໂຢບທ່ີມາຈາກລົມພະຍຸອີກວ່າ, 
7 ìບັດນ້ີ ຈ່ົງຢືນຂ້ຶນຢ່າງຜູ້ກ້າຫານ ຈ່ົງຕອບຄໍາຖາມຂອງເຮົາ 
8 ເຈ້ົາຈະເວ້ົາວ່າ ເຮົາບ່ໍຍຸດຕິທັມ ວ່າເຮົາເປັນຝ່າຍຜິດ ແລະເຈ້ົາເປັນຝ່າຍຖືກຫລື 
9 ເຈ້ົາມີຣດິອໍານາດເຫມືອນເຣົາຫລື ເຈ້ົາໃຫ້ສຽງຂອງເຈ້ົາດັງສະທ້ານຫວັນ່ໄຫວເຫມອືນສຽງເຮົາໄດ້ຫລື 
10 ຖ້າເຈ້ົາທໍາໄດ້ ຈ່ົງຢືນຂ້ຶນຢ່າງມີກຽດແລະພາກພູມໃຈ ຈ່ົງສວມກອດເອົາຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່ ແລະສງ່າຣາສີ 
11 ຈ່ົງເບ່ິງຄົນທັງຫລາຍຜ  ູ້ວາງຕົວສູງ ຈ່ົງເທຄວາມຄຽດຮ້າຍຂອງເຈ້ົາອອກມາ ແລ້ວທໍາໃຫ້ເຂົາຖ່ອມຕົວລົງ 
12 ຈ່ົງເບ່ິງຜ  ູ້ວາງຕົວສູງ ແລ້ວທໍາໃຫ້ເຂົາວາງຕົວຕ່ໍາລົງ ຈ່ົງກໍາຈັດຄົນອະທັມໃຫ້ດັບໄປກັບບ່ອນ 
13 ໃຫຝັ້ງເຂົາທັງຫມົດໄວ ໃ້ນດີນ ມດັເຂົາໄວ້ໃນພິພົບຄົນຕາຍ 
14 ແລ້ວເຮົາເອງຈະສັຣເສີນເຈ້ົາ ແລະຍອມຮັບວ່າເຈ້ົາເອງມີຊັຍຊນະແລ້ວ 
15 ຈ່ົງເບ່ີງແຮດຕົວແປກປລາດດູ ເຮົາໄດ້ສ້າງມັນແລະສ້າງເຈ້ົາ ມນັກີນຫຍ້າເຫມືອນງົວ 
16 ແຕ່ມັນມີເຫ່ືອແຮງຫລາຍ ແລະກ້າມຊ້ີນຂອງມັນກໍແຂງແຮງ 
17 ຫາງຂອງມັນຕ້ັງຊັນຂ້ຶນເຫມອືນກົກສົນ ກ້າມຊ ີ ້ນໃນກົກຂາຂອງມັນກໍມີກໍາລັງແຂງແຮງ 
18 ກະດູກກໍແຂງເຫມືອນທອງສໍາຣິດ ແລະແຂ່ງຂາກໍເຫມືອນທ່ອນເຫລັກ 
19 ສັດອັນຫນ້າອັດສະຈັນທ່ີສຸດນ້ີແມ່ນເຮົາສ້າງ ຜູ້ສ້າງມັນເທ່ົານ້ັນຈ່ຶງຈະຊນະມັນໄດ້ 
20 ມັນກີນຫຍ້າຢູ່ເທິງພູ ບ່ອນທ່ີສັດປ່າຫລ້ິນ  
21 ມັນນອນຢູ່ລຸ່ມກົກຫນາມ ແລະຖ້າມກາງກົກອ້ໍໃນຫນອງບຶງ 



22 ກົກຫນາມແລະກົກຊະໂນໃກ້ນ້ໍາ ໄດ້ເປັນຮ່ົມກໍາບັງມັນໄວ້ 
23 ມັນບ່ໍຢ້ານແມ່ນ້ໍາທ່ີໄຫລແຮງ ມັນຢຸດນ້ິງເມ່ືອນ້ໍາໄຫລທ່ັງຫນ້າມັນ 
24 ໃຜສາມາດທໍາໃຫ້ຕາມັນບອດ ແລະຈັບມັນໄປໄດ້ ຫລືໃຜສາມາດທໍາແຮ້ວດັກຈັບມັນໄດ້ 
 

41 
Chapter 41 

1 ເຈ້ົາໃສ່ເບັດເອົາເງືອກໄດ້ບໍ ຫລືເອົາເຊືອກຜູກລ້ີນຂອງມັນໄດ້ບໍ 
2 ເຈ້ົາເອົາເຊືອກສົນເຄົາມນັໄດ້ບໍ ຫລືເອົາຂໍເກາະປາກມັນໄດ້ບໍ 
3 ມັນຈະຂໍໃຫ້ເຈ້ົາປ່ອຍຫລືບໍ ມນັຈະຂໍຄວາມເອັນດູຈາກເຈ້ົາດ້ວຍຄໍາອ່ອນຫວານຫລື 
4 ມັນຈະຍອມຕົກລົງກັບເຈ້ົາ ຫລືສັນຍາວ່າຈະຮັບໃຊ້ເຈ້ົາຕລອດໄປບໍ 
5 ເຈ້ົາຈະເອົາມັນມາໃສ່ຕຸ້ມເຫມືອນນົກໄດ້ບໍ ຫລືເຫມືອນສ່ິງນ່ຶງທ່ີລູກສາວຂອງເຈ້ົາຢອກຫລ້ິນ 
6 ພວກຫາປາຈະຂາຍມັນໄດ້ບໍ ພວກພ່ໍຄ້າຈະຕັດມັນຂາຍໄດ້ບໍ 
7 ເຈ້ົາຈະເອົາຫອກແທງຫນັງຂອງມັນ ຫລືເອົາຫລາວແທງຫົວຂອງມັນໄດ້ບໍ 
8 ຖ້າເຈ້ົາໄດ້ສູ້ກັບມັນເທ່ືອນ່ຶງ ແລ້ວເຈ້ົາຈະບ່ໍຢາກສູ້ອີກ ເຈ້ົາຈະເຂັດຫລາບໃນການຕ່ໍສູ້ນ້ັນ 
9 ເມ່ືອຄົນໃດຄົນນ່ຶງພົບເຫັນຕົວເງືອກ ຄົນນ້ັນຕ້ອງຫມົດຄວາມກ້າແລະລ້ົມລົງດີນ 
10 ເມ່ືອຢອກລ້ໍມັນ ມັນຈະຮ້າຍຢ່າງຮຸນແຮງ ບ່ໍມີໃຜກ້າພໍທ່ີຈະຢືນຕ່ໍຫນ້າມັນໄດ້ 
11 ມໃີຜທ່ີຕ່ໍສູ້ກັບມັນແລ້ວໄດ້ຮັບຄວາມປອດພັຍ ບ່ໍມີໃຜໃນໂລກຈະທໍາຢ່າງນ້ັນໄດ້ 
12 ໃຫເ້ຮົາບອກເຈ້ົາກ່ຽວກັບແຂ່ງຂາຂອງມັນ ແລະກ່ຽວກັບກໍາລັງອັນຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງມັນ 
13 ບ່ໍມ ໃີຜສາມາດລອກຫນັງຂອງມັນອອກໄດ້ ຫລືບໍ່ມໃີຜສາມາດແທງຫນັງຂອງມັນຊອດ 
14 ໃຜທໍາໃຫ້ມນັອ້າປາກໄດ້ ປາກຂອງມັນກໍເຕັມດ້ວຍແຂ້ວອັນຫນ້າຢ້ານຫລາຍ 
15 ຫລັງຂອງມັນກໍຕິດແຜ່ນເຫລັກຕ້ານທານໄວ້ເປັນແຖວ ຕິດແຈບສນິດແລະແຂງເຫມອືນຫີນ  
16 ແຕ່ລະອັນຕິດກັນແຈບຫລາຍ ແມ່ນແຕ່ລົມກໍຜ່ານບ່ໍໄດ້ 
17 ແຜ່ນເຫລັກຕ້ານທານທັງຫມດົນ້ັນຕ່ໍຊ່ຶງກັນແລະກັນ ບ່ໍມີຫຍງັຈະທໍາໃຫມັ້ນແຍກອອກຈາກກັນໄດ້ 
18 ເມ່ືອມັນຈາມປ່ອຍແສງສວ່າງອອກມາ ຕາຂອງມັນລຸກໄຫມ້ເຫມືອນແສງຕາເວັນ 
19 ມແີປວໄຟຮ້ອນອອກມາຈາກປາກຂອງມັນ ແລະມີປະກາຍໄຟປິວອອກມາ 
20 ມຄີວັນອອກມາຈາກຮູດັງຂອງມັນ ເຫມືອນຄວັນຈູດຫຍ້າຈາກກົກຫມໍໃ້ນເຕົາໄຟ 
21 ລົມຫາຍໃຈຂອງມັນຮ້ອນຈົນເປັນໄຟ ມແີປວໄຟອອກມາຈາກປາກຂອງມັນ 
22 ຄໍຂອງມັນມຣິີດອໍານາດຫລາຍ ທຸກໆຄົນທ່ີພົບເຫັນມັນຈະສະທ້ານຢ້ານກົວ 
23 ຫນັງຂອງມັນບ່ໍມີບ່ອນອ່ອນ ມນັແຂງເຫມືອນເຫລັກກ້າ 
24 ຫົວໃຈຂອງມັນແຂງເຫມືອນຫີນບ່ໍຢ້ານກົວຫຍັງ ບ່ໍຍອມຈໍານົນ ແລະແຂງເຫມືອນຫີນໂມ້ແປ້ງ 
25 ເມ່ືອມັນໂປໂລຂ້ຶນ ຜູ້ມຣິີດອໍານາດກໍຕົກໃຈຢ້ານ ພວກເຂົາຢ້ານຈົນເຮັດຫຍັງບ່ໍເປັນ 
26 ຈະເອົາດາບແທງມັນກໍບ່ໍໄດ້ ແມນ່ແຕ່ຫອກ ລູກທະນູ ຫລືຫລາວທໍາຮ້າຍມັນກໍບ່ໍໄດ້ 
27 ເຫລັກກ້ານ້ັນເຫມືອນກັບເຟືອງສໍາລັບມັນ ແລະທອງສໍາຣິດເຫມອືນໄມ້ດອກ 
28 ລູກທະນ ທໍູາໃຫ້ມັນຫນີໄປບ່ໍໄດ້ ແກວ່ງກ້ອນຫີນໃສ່ມັນເຫມືອນເອົາເຟືອງຕີ 
29 ໄມຄ້້ອນເຫມືອນກັບຕໍເຟືອງສໍາລັບມັນ ມັນຫົວຂວັນເມ່ືອຄົນຊັດຫອກໃສ່ 
30 ເລັບຂອງມັນແຫລມເຫມອືນກະບ້ິງຫມໍແ້ຕກ ມັນຂຸດຕົມຂ້ຶນເວລາມັນໄປ 
31 ມັນທໍາໃຫນ້ໍ້າທະເລເປັນຟອງເຫມືອນຫມໍຕ້ົ້ມນ້ໍາຟົດ ແລະທໍາໃຫ້ນ້ໍາທະເລຟົດຂ້ຶນເຫມືອນຕ້ົມນ້ໍາມັນ 
32 ມັນປ່ອຍທາງຂາວແຈ້ງໄວ້ຂ້າງຫລັງ ແລະທໍາໃຫ້ນ້ໍາທະເລເປັນຟອງຂາວ 
33 ບໍ່ມຫີຍ ັງທຽບກັບມັນໃນໂລກ ເຮົາສ້າງມັນຂ້ຶນມາບ່ໍໃຫ້ມຄີວາມຢ້ານ 



34 ມັນບ່ໍງ້ໍສັດທ່ີດ້ືຖືຕົວ ມັນເປັນຣາຊາຂອງສັດປ່າທັງປວງ 
 

42..ໂຢບຍອມສາລະພາບແລະພຣະເຈົາ້ຊງົຮບັ 
 Job Is Humbled and Satisfied 

1 ຕ່ໍມາ ໂຢບໄດ້ຂາບທູນພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາວ່າ, 
2 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາ ຂ້າພຣະອົງຮູ້ວ່າພຣະອົງຊົງເດຊານຸພາບສູງສຸດ ວ່າພຣະອົງຊົງກະທໍາທຸກສ່ິງໄດ້ 
3 ພຣະອົງຊົງຖາມວ່າ ເປັນຫຍັງຂ້າພຣະອົງຈ່ິງກ້າຊັກຖາມການກະທໍາຂອງພຣະອົງ ໃນເມ່ືອຂ້າພຣະອົງຍອມເປັນຄົນໂງ່ຫລາຍ 

ຂ້າພຣະອົງເວ້ົາເຖິງສ່ິງທ່ີຂ້າພຣະອົງບ່ໍເຂ້ົາໃຈ ສ່ິງທ່ີປລາດເກີນສໍາລັບຂ້າພຣະອົງ 
4 ພຣະອົງຊົງບອກໃຫ້ຂ້າພຣະອ ົງຮັບຟັງເວລາພຣະອົງກ່າວ ແລະໃຫ້ພະຍາຍາມຕອບຄ ໍາຖາມຂອງພຣະອົງ 
5 ຂນະນ້ັນຂ້າພຣະອົງຮູ້ແຕ່ສ່ິງທ່ີຄົນອ່ືນບອກເທ່ົານ້ັນ ແຕ່ບັດນ້ີຂ້າພຣະອົງໄດ້ເຫັນພຣະອົງດ້ວຍຕາຂອງຂ້າພຣະອົງເອງ 
6 ດ່ັງນ້ັນ ຂ້າພຣະອົງຈ່ິງລະອາຍຕ່ໍສ່ິງທັງປວງທ່ີຂ້າພຣະອົງໄດ້ກ່າວ ແລະໄດ້ປ່ຽນໃຈໄປນ່ັງຢູ່ໃນຝຸ່ນດິນ ແລະຂ້ີເຖ່ົາຍ້ອນອຸກໃຈ 
 
Jobís Friends Are Humiliated 

7 ຫລັງຈາກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວຄໍາທັງປວງນ້ີຕ່ໍໂຢບແລ້ວ ພຣະອົງກໍຊົງກ່າວຕ່ໍເອລີຟັສຊາວຕາມານວ່າ, ìເຮົາຮ້າຍເຈ້ົາ ແລະ
ເພ່ືອນສະຫາຍສອງຄົນຂອງເຈ້ົາ ເພາະພວກເຈ້ົາບ່ໍເວ້ົາຄວາມຈີງກ່ຽວກັບເຮົາຢ່າງທ່ີຖືກ ເຫມອືນຢ່າງໂຢບຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງເຮົາໄດ້
ເວ້ົານ້ັນ 

8 ບັດນ້ີ ຈ່ົງເອົາງົວເຖິກເຈັດໂຕກັບແກະເຖິກເຈັດໂຕໄປຫາໂຢບ ແລະເຜົາຖວາຍບູຊາສໍາລັບພວກເຈ້ົາເອງ ໂຢບຈະອ້ອນວອນສໍາ
ລັບພວກເຈ້ົາ ເຮົາຈະຕອບຄໍາອ້ອນວອນຂອງເຂົາ ແລະຈະບ່ໍລົງໂທດພວກເຈ້ົາຕາມທ່ີເຈ້ົາຄວນຈະໄດ້ຮັບ ເພາະພວກເຈ້ົາບ່ໍເວ້ົາ
ຄວາມຈີງກ່ຽວກັບເຮົາເຫມືອນໂຢບໄດ້ເວ້ົາî 

9 ເອລີຟັສ ບີນດັດ ແລະໂຊຟາ ໄດ້ທໍາຕາມທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງບອກ ແລະພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາກໍຊົງຕອບຄໍາອ້ອນວອນຂອງໂຢບ 
 
 ໂຢບກບັຄນືສ ູ ່ສະພາບດີ 
 Jobís Fortunes Are Restored Twofold 

10 ຫລັງຈາກ ໂຢບໄດ້ອ້ອນວອນສໍາລັບເພ່ືອນສາມຄົນຂອງທ່ານແລ້ວ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງທໍາໃຫ້ໂຢບອຸດົມສົມບູນຂ້ຶນອີກ ຊງົ
ໃຫທ້່ານມຂີອງເພ້ີມຂ້ຶນອີກສອງເທ່ົາ 

11 ພວກນ້ອງຊາຍ ນ້ອງສາວ ແລະເພ່ືອນຝູງກ່ອນໆທັງຫມດົຂອງໂຢບໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມ ແລະຮ່ວມກີນລ້ຽງໃນເຮືອນຂອງທ່ານ 
ພວກເຂົາໄດ້ສະແດງຄວາມເຫັນໃຈ ແລະເລ້ົາໂລມທ່ານເຖີງການຍາກລໍາບາກທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງນໍາມາທົດລອງທ່ານນ້ັນ 
ທຸກໆຄົນໄດ້ໃຫ້ເງີນແລະແຫວນຄໍາຜູ້ລະວົງແກ່ທ່ານ 

12 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງອວຍພອນໃຫ້ໂຢບ ໃນຊີວິດບ້ັນປາຍຫລາຍກວ່າຊີວິດບ້ັນຕ້ົນ ໂຢບໄດ້ເປັນເຈ້ົາຂອງແກະສິບສ່ີພັນໂຕ ອູດ
ຫົກພັນໂຕ ງົວກວຽນພັນຄູ່ ແລະລໍພັນໂຕ 

13 ທ່ານເປັນພ່ໍຂອງລູກເຈັດຄົນ ແລະລູກສາວສາມຄົນ 
14 ທ່ານໄດ້ເອ້ີນລູກສາວກົກຊ່ືວ່າ ເຢມມີາ ເກຊີຢາຜູ້ທີສອງ ແລະເກເຣນຮັບປຸກຜູ້ທີສາມ 
15 ໃນໂລກນ້ີບ່ໍມີຍີງໃດຫມົດງາມເທ່ົາລູກສາວຂອງໂຢບ ພໍຂ່ອງເຂົາໄດ້ແບ່ງມໍຣະດົກໃຫ້ເຂົາເຫມືອນກັບໃຫ້ພວກອ້າຍ 
16 ຕ່ໍຈາກນ້ີໄປ ໂຢບໄດ້ມີຊີວິດຢູ່ອີກຮ້ອຍສ່ີສິບປີ ຈົນໄດ້ເຫັນຫລານເຫລັນຂອງທ່ານ  
17 ແລະທ່ານກໍສ້ິນຊີວິດໃນເວລາເຖ້ົາແກ່ທ່ີສຸດ 
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