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คํ านํ าสูหนังสือกวีนิพนธ

หนังสือกวีนิพนธ 5 เลม แสดงถึงความกาวหนาของชีวิตฝายวิญญาณ

โยบ อธบิายถึงความตายของชีวิตเกาแหงตัวตน

สดุดี วาดภาพใหเห็นชีวิตใหมในพระเจา ซ่ึงแสดงออกโดยการสรรเสริญ การอธิษฐาน การยกยองเชิด
ช ู การออนวอน การสารภาพและการอธิษฐานเผื่อ สดุดีเปนหนังสือบทเพลงและคูมือการ
นมัสการพระคัมภีร

สุภาษิต ใหสติปญญาจากสวรรค  แตใชปฏิบัติไดสํ าหรับชีวิตในโลก

ปญญาจารย บอกถึงความอนิจจังของการดํ าเนินชีวิต “ภายใตดวงอาทิตย” ซ่ึงปราศจากพระเจา

เพลงซาโลมอน ใหเห็นตัวอยางของชีวิตที่มีความหมาย    โดยการมีความสัมพันธสวนตัวกับพระเยซู
คริสต
กวนิีพนธพระคัมภีรแตกตางจากกวีนิพนธชนิดอ่ืนๆ เพราะวาเขียนไวในโครงสรางของกวีนิพนธ

ฮีบรู

กญุแจนํ าไปสูการเขาใจโครงสรางนี้ใหไวในหลักสูตรของฮารเวสไทม ที่ชื่อ “วิธีการศึกษาพระ
คัมภีรอยางสรางสรรค”
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บทที่  19
โยบ

วัตถุประสงค
เม่ือจบบทนี้แลว คุณจะสามารถทํ าสิ่งตอไปน้ี
-  บอกชื่อผูเขียนหนังสือโยบ
-  บอกวาหนังสือโยบเขียนถึงใคร
-  บอกวัตถุประสงคของหนังสือโยบ
-  จงเขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า
-  บอกถึงหลักการของชีวิตและการรับใชในหนังสือโยบ

คํ านํ า

ผูเขียน ไมมีผูใดทราบ
เขียนถึงใคร หนังสือน้ีไมไดเจาะจงเขียนถึงผูใด  แตใชไดสํ าหรับผูเชื่อทุกคนที่มีประสบการณใน

ความทุกขยาก
วตัถุประสงค หนังสือน้ีตอสูกับคํ าถามที่วา “เหตุใดผูชอบธรรมจึงทุกขยาก”
ขอพระคัมภีรสํ าคัญ

“แตสวนขา ขาทราบวา พระผูไถของขาทรงพระชนมอยู และในที่สุดพระ
องคจะทรงปรากฎบนแผนดินโลก

และหลังจากผิวหนังของขาถูกทํ าลายไปอยางน้ี แลวในเนื้อหนังของขา
ขาจะเห็นพระเจา

ผูซึง่ขาจะไดเห็นเอง  และนัยนตาของขาจะไดเห็นไมใชคนอ่ืน จิตใจตัว
ขาก็ออนโหย” โยบ 19:25-27

“ดวยวาพระองคทรงทราบทางที่ขาไป เมื่อพระองคทรงทดสอบขาแลว
ขาก็จะเปนอยางทองคํ า”  โยบ 23:10

หลกัการของชีวิตและการรับใช มีเหตผุลฝายวิญญาณซึ่งอยูเบื้องหลังความทุกขยากของคนชอบธรรม
ความทุกขยากไมจํ าเปนจะตองเกิดขึ้น เพราะวาพระเจาไมทรงพอพระทัยในคนๆ น้ัน

บุคคลสํ าคัญ พระเจา  ซาตาน  โยบ  ภรรยาของโยบ  และเพื่อนๆ ของเขาคือ  เอลีฟช  บิลดัด  โศ
ฟาร และเอลีฮู
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โครงราง

I. อารัมภบท   :  1-2:13
A.  คํ านํ า   1:1-5
B.  การปรากฏและการกลาวหาครั้งแรกของซาตาน  :  1:6-12
C.  โยบถูกทดลอง  :  1:13-22
D.  การปรากฎและการกลาวหาครั้งที่สองของซาตาน  :  2:1-6
E. โยบถูกทดลอง  :  2:7-13

II. วงจรแรกของการสนทนา   :  3:1-14:22
A. คํ าพูดของโยบ  :  3:1-26
B. คํ าพูดของเอลีฟส  :  4:1-5:27
C. คํ าตอบของโยบ  :  3:1-7:21
D. คํ าพูดของบิลดัด  :  8:1-22
E. คํ าตอบของโยบ  :  9:1-10:22
F. คํ าพูดของโศฟาร  :  11:1-20
G. คํ าตอบของโยบ   :  12:1-14:22

III. วงจรที่สองของคํ าพูด  :  15:1-21:34
A. คํ าพูดของเอลีฟส  :  15:1-35
B. คํ าตอบของโยบ  :  16:1-17:16
C. คํ าตอบของบิลดัด  :  18:1-21
D. คํ าตอบของโยบ  :  19:1-29
E. คํ าตอบของโศฟาร  :  20:1-29
F. คํ าตอบของโยบ  :  21:1-34

IV. วงจรที่สามของคํ าพูด  :  22:1-37
A. คํ าพูดสุดทายของเอลีฟส  :  22:1-30
B. คํ าตอบของโยบ  :  23:1-24:25
C. คํ าพูดสุดทายของบิลดัด  :  25:1-6
D. คํ าตอบของโยบ  :  26:1-31:40

V. คํ าพูดของเอลีฮู  :  32:1-37:24
A. คํ าพูดครั้งแรก  :  32:1-30:33
B. คํ าพูดครั้งที่สอง  :  34:1-37
C. คํ าพูดครั้งที่สาม  :  35:1-16
D. คํ าพูดครั้งที่สี่  :  26:1-37:24
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VI. คํ าตอบของพระเจา  :  38:1-42:6
A. คํ าตรัสครั้งแรก  : 38:1-40:5
B. คํ าตรัสครั้งที่สอง  :  40:6-42:6

VII. ปจฉิมกถา  (ขอความสงทาย)
A. พระเจาทรงตํ าหนิเพ่ือนๆ ของโยบ  :  42:1-9
B. โยบกลับสูสภาพดี  :  42:10-17

บททดสอบตนเอง บทที่ 19
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1. โครคือผูเขียนหนังสือโยบ
                                                                                                                        

2. จงบอกถึงจุดประสงคของหนังสือโยบ
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        

3. หนังสือน้ีเขียนถึงใคร
                                                                                                                        

4. จงบอกถึงลักษณะของชีวิตและการรับใชของหนังสือโยบ
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        

5. จงเขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญของหนังสือโยบจากความทรงจํ า
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        

คํ าตอบบททดสอบ บทที่ 19
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1. ไมมีใครรู
2. หนังสือน้ีตอสูกับคํ าถามที่วา “เหตุใดผูชอบธรรมจึงตองทนทุกขยาก”
3. หนังสือน้ีไมไดพูดกับใครโดยเฉพาะแตนํ าไปใชไดกับผูเชื่อทกุคนที่มีประสบการณในการทน

ทุกข
4. มีเหตุผลฝายวิญญาณ  ซ่ึงอยูเบื้องหลังความทุกขยากของผูชอบธรรม  ความทุกขยากไมจํ าเปน

ตองเกิดขึ้น เพราะวาพระเจาไมทรงพอพระทยัในคนๆ น้ัน
5. “แตสวนขา ขาทราบวา พระผูไถของขาทรงพระชนมอยู และในที่สุดพระองคจะทรงปรา

กฎบนแผนดินโลก และหลังจากผิวหนังของขาถูกทํ าลายไปอยางนี้ แลวในเนื้อหนังของขา ขาจะ
เห็นพระเจา  ผูซ่ึงขาจะไดเห็นเอง  และนัยนตาของขาจะไดเห็นไมใชคนอ่ืน จิตใจตัวขาก็ออน
โหย” โยบ 19:25-27

“ดวยวาพระองคทรงทราบทางที่ขาไป เม่ือพระองคทรงทดสอบขาแลว ขาก็จะเปนอยาง
ทองคํ า”  โยบ 23:10

เพื่อศึกษาตอไป

1. จงบอกรายชื่อของบุคคลแตละคนในเรื่อง ซ่ึงกลาวคํ าพูดในหนังสือโยบ  แลวจงสรุปแง
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ความคิดที่แตละคนเสนอออกมา
เพ่ือนของโยบแตละคนที่มีคํ าตอบสํ าหรับปญหาเรื่องความทุกขยากจากแงมุมตางๆ กัน เขาทุก

คนเห็นพองวาโยบไดทํ าบาป

เอลีฟส มองปญหาจากแงมุมของปรัชญา
บิลดัด แนะนํ าโยบบนพื้นฐานของประเพณีซ่ึงฝงรากลงในประวัติศาสตร
โศฟาร วางพืน้ฐานความคิดของเขาบนสมมุติฐาน และเปนเสียงของจริยธรรมตามพระ

คัมภีร
เอลีฮู  เปนปญญาชนและวางคํ าแนะนํ าของเขาบนพืน้ฐานของการศึกษาและเหตุผล

2. จงเปรียบเทียบ โยบ 1:21  กับฟลิปป 4:11-12
3. หนังสอืโยบ  อธิบายกวางขวางขึ้นถึงประวัติศาสตรของโลกกอนที่จะมีมนุษย  ดูบทที่

38-39 ขอความอ่ืนๆ เกี่ยวกับโลกแสดงใหเห็นวาโลกแขวนอยูในอวกาศ (26:7)  และมีรูปรางกลม  มี
ขอบเขตเปนวงกลม

4. หนังสือโยบแสดงใหเห็นความจริงที่สํ าคัญ 2 ประการ
ประการแรก มีเหตุผลฝายวิญญาณซึ่งอยูเบื้องหลังความทุกขยากของผูชอบธรรม 

โยบ 1:6-12, 2:1-6
ประการที่สอง ซาตานไมอาจทํ าใหผูเชื่อเดือดรอนไดโดยที่พระเจาไมอนุญาต  โยบ

1:6-12,  2:1-6  พระเจาทรงรูวาเราจะทนไดแคไหน  และจะไมยอมใหซาตานไปไกลกวาจุดนี้  (1 โครินธ
10:13)

5. หนังสือน้ีเปดเผยเหตุผลหลายประการสํ าหรับการทนทุกขของโยบ
-  วาซาตานจะตองเงียบเสียง  1:9-11, 2:4, 5
-  วาโยบจะตองเห็นตัวเองตามที่เปนอยูจริงๆ  40:4,  42:6
-  วาโยบจะตองเห็นพระเจา  42:5
-  วาเพื่อนของโยบตองรูจักที่จะไมตัดสินผูอ่ืน  42:7
-  วาโยบตองอธิษฐานเผื่อผูที่วิพากษวิจารณเขามากกวาที่จะตอกกลับไปดวยคํ าพูด
    42:10
-  เพ่ือแสดงวาแผนการของพระเจาเพื่อบุตรของพระองคน้ันจะใหเกิดความสุขในที่สุด

      42:10


