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 ประวติั ความเป็นมาของหนังสือ
โยเอล

 ผู้  เข ียนหนังสือเล่ มน ี้ คือ โยเอล
 เก ่ียวกับโยเอลเองเรารู ้เพียงแต่ วา่เขาเป็นบุตรของเปธุ

เอล และเขาพยากรณ์ในยูดาห์ประมาณปี ก่อน  ค�ศ� 800
เขาพยากรณ์ในสมัยเดียวกั นก ับเอลี ชา ซ่ึงเป็ นก ่อนสมัยท่ี
อสิราเอลเป็นเชลย และอาจจะเป็นในสมัยเดียวกั นก ับกษั 
ตร ิย์ โยอาช เพราะเหตุวา่หนังสือ เล่ มน ้ี ไม่ ได้ ออกชื่อขอ
งกษั ตร ิย์  ไม่ วา่เป็นภาคเหนือหรอืภาคใต้ ก็ตาม เขาอาจจะ
เขียนเล่ มน ้ีขึ้นในประเทศยูดาห์ในตอนท่ีเยโฮดาห์ ( ผู้ เป็น
ปุโรหติ� ครอบครองแทนโยอาช ซ่ึงยงัเป็นเด็กอยู่ (2 พศด
24:1)

เขาเขียนถึงเรือ่ง ภัยพิบั ติ  แห ่ง ตัก๊แตนรว่มกับฝนแล้ง
และได้เปรยีบเทียบเรือ่งน้ีกับการพิพากษาใน �วนัแหง่พระ
เยโฮวาห�์ เขาเขียนถึงการบุ กรุ กแห ่งอ ิสราเอล  การฟ้ืนฟู 
ในวนัเพ็นเทคศเต จนถึงช ่วง � วนัสุดท้าย �  แห ่งพระคัมภีร ์
ใหม่ (2:28-31; กจ 2:14-21) และอาณาจั กร 1000  ปี ของ
พระเยซู

1 พระวจนะของพระเยโฮวาห ์ท่ี มาถึงโยเอล  บุ ตรชายของ
เปธุเอล วา่ดังน้ี วา่ 2 ท่านผู้เฒ่าทัง้หลาย ขอจงฟังเรือ่งน้ี
ชาวแผ่นดินทัง้สิน้ ขอจงเงีย่หู ฟัง  สิ ่งเหล่าน้ีเคยเกิดมาใน
สมัยของท่าน หรอืเกิดมาในสมัยบรรพบุรุษของท่านบ้าง
หรอื 3 จงบอกให้ ลูกของท่านทราบ และให้ ลูกบอกหลาน
และใหห้ลานบอกเหลนอกีชัว่อายุ หน่ึง 
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 ภัยพิบัติ  แห ่งการสาปแชง่ในยูดาห์
4  สิ ่งใดท่ีตัก๊แตนวยัเดิ นก ินเหลือ ตัก๊แตนวยับิ นก ็กิน

เสีย  สิ ่งใดท่ีตัก๊แตนวยับิ นก ินเหลือตัก๊แตนวยักระโดดก็กิน
เสีย  สิ ่งใดท่ีตัก๊แตนวยักระโดดกินเหลือตัก๊แตนวยัคลาน
ก็กินเสีย 5  เจ้ าพวกขี้ เมาเอย๋ จงต่ืนขึ้นและรอ้งไห ้เถิด นั 
กด ่ืมเหล้าองุน่ ทุกคนเอย๋ จงโอดครวญเถิด เพราะวา่ น้ํา
องุน่ใหม่ ถู กตัดขาดจากปากของเจ้าทัง้หลายแล้ว 6 เพราะ
วา่ประชาชาติ หน ่ึงได้ขึ้นมาสู้กับแผ่นดินของข้าพเจ้า เขา
มีทัง้กําลังมากและมีจํานวนนับไม่ ถ้วน ฟันของมันเหมือน
ฟันสิงโต  เข ้ียวของมันเหมือนเขี้ยวสิงโตผู้ ยิง่ ใหญ่ 7 มัน
ได้ทําลายเถาองุน่ของข้าพเจ้าเสีย และได้ปอกเปลือกต้น
มะเด่ือของข้าพเจ้า มันลอกเปลือกออกและโยนทิง้เสีย กิ ่
งก ้านก็ ดู  ขาวโพลน 8 จงโอดครวญอยา่งหญิงพรหมจารซ่ึีง
คาดเอวด้วยผ้ากระสอบท่ี ไวทุ้กข์  ให ้ สามี ของเธอท่ี ได้ เม่ือวยั
สาว 9 ธญัญบูชาและเครือ่งด่ืมบูชาได้ ถู กตัดขาดเสียจาก
พระนิเวศของพระเยโฮวาห์  ปุ โรหติผู้ ปรนนิบัติ ของพระเย
โฮวาห ์ก็  โศกเศรา้ 10  นาก ็ รา้ง พื้นดิ นก ็ เศรา้โศก เพราะข้าว
ถูกทําลายเสีย น้ําองุน่ใหม่ ก็  แห ้งไปหมด น้ํามั นก ็ขาดมือไป
11  โอ ชาวนาทัง้หลายเอย๋ จงอบัอายไปเถิด  โอ  ผู้  แต่ งเถา
องุน่เอย๋ จงครํา่ครวญเน่ืองด้วยข้าวสาลีและข้าวบาร ์เลย 
์ เพราะผลของนาก็ ถู กทําลายไปหมด 12 เถาองุ ่นก ็ เหีย่ว 
ต้นมะเด่ื อก ็ แห ้งไป ต้นทั บท ิม ต้ นอ ินทผลัม และต้นแอบ
เป้ิล  ต้นไม้ ในนาทัง้สิ ้นก ็ เห ่ียวไป เพราะความยนิดี ก็  เห ่ียว
ไปจากบุตรทัง้หลายของมนษุย์ 13 ท่านปุโรหติทัง้หลายเอย๋
จงคาดเอวและโอดครวญ ท่านผู้ ปรนนิบัติ  ท่ี  แท่นบูชา จง
ครํา่ครวญ ท่านผู้ ปรนนิบัติ พระเจ้าของข้าพเจ้า จงเข้าไป
สวมผ้ากระสอบนอนค้างคืนสั กค ืนหน่ึง เพราะวา่ธญัญบูชา
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และเครือ่งด่ืมบูชาได้ขาดไปเสียจากพระนิเวศแหง่พระเจ้า
ของท่าน 14 จงเตรยีมตัวถืออดอาหาร จงเรยีกประชุ มอ ันศั 
กด ์ิ สิทธิ ์จงรวบรวมบรรดาผู้ ใหญ่ และชาวแผ่นดินทัง้สิน้ไป
ยงัพระนิเวศของพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของท่าน และรอ้งทูล
ต่อพระเยโฮวาห์

ปัญหาต่างๆประกาศถึงความยากลําบากในอนาคตและ
วนัแหง่พระเยโฮวาห์

15 อนิจจาหนอวนัน้ัน เพราะวนัแหง่พระเยโฮวาห ์ใกล้  เข 
้ามาแล้ว วนัน้ันจะมาเป็นการทําลายจากองค์ ผู้ ทรงมหทิธ ิ
ฤทธิ ์16 อาหารถูกตัดออกจากเบื้องหน้าสายตาของพวกเรา
แล้ว  เออ ความปี ติ และความยนิดี ก็ ขาดไปจากพระนิเวศ
แหง่พระเจ้าของเราแล้ว  มิใช ่ หรอื 17 เมล็ดพื ชก ็เน่าอยู่ใน
ดิน ฉางก็ รกรา้ง  ยุ ้ งก ็หกัพังลง เพราะวา่ข้าวเหีย่วแหง้ไป
เสียแล้ว 18  สัตว ์ทัง้หลายรอ้งครวญครางแล้วหนอ ฝูงว ัวก ็ 
งุนงง เพราะวา่ไม่ มี  ทุ ่งหญ้าให ้มัน ฝูงแกะก็ออ่นระอาไป 19  
โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์รอ้งทูลพระองค์ เพราะวา่
ไฟได้เผาผลาญทุ่งหญ้าแหง่ถิน่ทุ รก ันดาร และเปลวไฟได้ 
ไหม้  ต้นไม้ ในทุ่งนาเสียหมดแล้ว 20  ถึงแม้ วา่สัตวป่์าก็รอ้งทูล
พระองค์ ด้วย เพราะวา่น้ําในหว้ยแหง้ไป และไฟก็เผาผลาญ
ทุ่งหญ้าแหง่ถิน่ทุ รก ันดาร

2
 คําพยากรณ์ เรือ่งกองทัพของชนชาติ ทัง้หลาย 

1 จงเป่าแตรท่ีในศิ โยน จงเปล่งเสียงปลุกบนภูเขาบร ิ
สุทธ ิข์องข้าพเจ้า  ให ้ชาวแผ่นดินทัง้สิน้ตัวสัน่ เพราะวนัแหง่
พระเยโฮวาห์กําลังมาแล้ว  ใกล้  เข ้ามาแล้ว 2 เป็ นว ันแหง่
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ความมืดและความมืดครึม้ เป็ นว ั นที ่ มี เมฆและความมืด
ทึบ  ดุ จแสงสวา่งยามเชา้ท่ี แผ่ ปกคลุมไปทัว่ภู เขาทัง้หลาย 
ประชาชนจํานวนมากและมีกําลังยิง่  ตัง้แต่  สม ัยโบราณก็ 
ไม่ เคยมีเหมือนอยา่งน้ี และตัง้แต่ น้ี ไปก็จะไม่ มี  อ ีกตลอด
ปีทัง้หลายชัว่อายุ 3 ไฟเผาผลาญอยู่ข้างหน้ามันทัง้หลาย
และเปลวไฟไหม้ อยู ่ ข้างหลัง  แผ่ นดินน้ันเหมือนสวนเอเดน
ก่อน หน้า มัน ทัง้ หลาย  พอ ให ้หลั งม ัน ไป แล้ วก ็เป็น ถิน่ ทุ 
รก ันดารท่ี รกรา้ง  ไม่มี อะไรจะรอดพ้ นม ันเลย 4 รา่งของ
มันทัง้หลายเหมือนรา่งของพวกม้า มันจะวิง่เหมือนกับม้า
สงคราม 5 เหมือนอยา่งเสียงรถรบ มันจะเผ่นอยู่บนยอด
เขา เหมือนเสียงแตกของเปลวไฟท่ี ไหม้ ตอข้าว เหมือนก
องทั พอ ันเข้มแข็งแปรกระบวนเข้าสงคราม 6 เม่ือชนชาติ
ทัง้หลายเหน็หน้ามั นก ็จะกระสับกระส่าย ใบหน้าทุกคนก็จะ
ซีดเซียว 7 มันทัง้หลายจะวิง่เหมือนทหาร และปีนกําแพง
เหมือนนักรบ ต่างก็จะเดินไปตามทางของตัว มันจะไม่แตก
แถวออกไป 8 มันทัง้หลายจะไม่รวนกันเลย ต่างก็จะเดินอยู่
ในทางของตน เม่ื อม ันตะลุยดาบ มั นก ็ ไม่ได้ รบับาดเจ็บ 9 มัน
จะกระโดดเข้าในเมือง มันจะวิง่อยู่บนกําแพงเมือง มันจะ
ปีนเข้าไปในบ้านเรอืน มันจะเข้าไปทางหน้าต่างเหมือนกับ
โจร 10  แผ่ นดินโลกจะหวัน่ไหวต่อหน้ามัน ฟ้าสวรรค์จะสัน่
สะเทือน  ดวงอาทิตย ์และดวงจันทรจ์ะมืดไป ดวงดาวจะอบั
แสง

กองทัพของพระเจ้าจะทําลายศั ตรู 
11 พระเยโฮวาห์จะทรงส่งพระสุรเสียงต่อหน้ากองทัพ

ของ พระองค์ เพราะ ค่าย ของ พระองค์ ใหญ่ โต ยิง่ นัก  ผู้  ท่ี 
กระทํา ตามพ ระ วจนะ ของ พระ องค์ น้ั นม ีเดชานภุาพ มาก
เพราะวา่วนัแหง่พระเยโฮวาหเ์ป็ นว ันใหญ่โตและน่ากลัวยิง่
นัก  ผู้ ใดเล่าจะทนอยู ่ได้ 
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คนอสิราเอลส่วนหน่ึงกลับใจเสียใหม่
12 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า � ดัง น้ัน  เจ้ า ทัง้หลายจงกลับ

มาหาเราเสียเดีย๋วน้ีด้วยความเต็มใจ ด้วยการอดอาหาร
ด้วย การ รอ้งไห้ และ ด้วย การ โอด ครวญ 13 จง ฉีก ใจ ของ
เจ้า  มิใช ่ฉีก เส้ือผ้า ของ เจ้า� จง หนั กลับ มา หา พระ เย โฮ
วาห์พระเจ้าของท่านทัง้หลาย เพราะวา่พระองค์ทรงกอปร
ด้วยพระคุณและทรงพระกรุณา ทรงกริว้ชา้และบรบูิ รณ 
์ ด้วยความเมตตา และทรงกลับพระทัยไม่ ลงโทษ 14 ใคร
จะรู ้ได้  พระองค์ อาจจะทรงกลับและเปล่ียนพระทัย และ
ทรงอาํนวยพระพรไว้ คือให ้มี ธญัญบูชาและเครือ่งด่ืมบูชา
สําหรบัถวายแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านแล้ว 15 จง
เป่าแตรท่ีในศิ โยน จงเตรยีมตัวถืออดอาหาร จงเรยีกประ
ชุ มอ ันศั กด ์ิ สิทธิ ์ 16 จงรวบรวมบรรดาประชาชน จงชาํระ
ชุ มน ุมชนให ้บรสุิทธิ ์ จงประชุมบรรดาผู้ ใหญ่ จงรวบรวม
เด็กๆ  แม้ว ่าเด็กท่ีย ังก ินนม จงให ้เจ้ าบ่าวออกจากเรอืน
หอ และเจ้าสาวออกจากหอ้งของตน 17  ให ้ ปุ โรหติ คือผู้ 
ปรนนิบัติ พระเยโฮวาห์ครํา่ครวญอยู่ระหวา่งเฉลียงและแท่
นบู ชา  ให ้ทูลวา่ � โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงเวทนา
ประชาชนของพระองค์ ขออยา่ทรงกระทําใหม้รดกของพระ
องค์เป็ นที ่ประณามกัน  เพื่อให ้ ประชาชาติ ครอบครองเหนือ
พวกเขา ควรหรอืท่ีเขาจะกล่าวท่ามกลางชนชาติทัง้หลาย
วา่ �พระเจ้าของเขาอยู ่ท่ีไหน � �

พระเจ้าสัญญาวา่จะทรงชว่ยอสิราเอลให ้พ้น 
18  แล ้ว พระ เย โฮ วาห์ จะ ทรง หวงแหน แผ่น ดิน ของ

พระองค์ และทรงสงสารประชาชนของพระองค์ 19 พระเย
โฮวาห์จะทรงตอบประชาชนของพระองค์ วา่ � ดู  เถิด เรา
จะส่งข้าว น้ําองุน่และน้ํามันให ้แก่  เจ้า  เจ้ าทัง้หลายจะได้ 
อิม่หนําสําราญ เราจะไม่กระทําให ้เจ้ าเป็ นที ่เขาประณาม
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กันท่ามกลางประชาชาติต่อไปอกี 20  แต่ เราจะถอนกองทัพ
ทางทิศเหนือไปให้หา่งไกลจากเจ้า และขับไล่มันเข้าไปใน
แผ่นดิ นที ่ แห ้งแล้งและรกรา้ง กองหน้าของมันจะหนัไป
ทางทะเลด้านตะวนัออก และกองหลังของมันจะหนัไปทาง
ทะเลท่ี อยู ่ไกลออกไป  กล ่ินเหม็นคลุ้งของมันจะลอยขึ้นมา
และกลิน่เหม็นเน่าของมันจะลอยขึ้นมา เพราะมันทําการ
ใหญ่ หลายอยา่ง 21  โอ  แผ่ นดินเอย๋ อยา่กลัวเลย จงยนิดี
และเปรมปร ีดิ ์ เถิด เพราะพระเยโฮวาห์จะทรงทําการใหญ่
โตมาก 22  เจ้าท่ี เป็นสัตว์ป่าเอย๋ อยา่กลัวเลย เพราะวา่ทุ่ง
หญ้าในถิน่ทุ รก ันดารน้ันเขียวสด  ต้นไม้  เกิดผล ต้นมะเด่ือ
และเถาองุน่ออกผลอยา่งบรบูิ รณ ์ 23  บุ ตรทัง้หลายของศิ
โยนเอย๋ จงยนิดี เถิด จงเปรมปร ีดิ ์ในพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของเจ้า เพราะวา่พระองค์ทรงประทานฝนต้นฤดูอยา่งพอ
สมควร  พระองค์ จะทรงเทฝนลงมาให ้เจ้า คือฝนต้นฤดูและ
ฝนชุกปลายฤดูในเดือนแรก 24 ลานนวดข้าวจะมีข้าวอยู ่
เต็ม จะมีน้ําองุน่และน้ํามันอยู่เต็ มล ้นบ่อเก็บ 25 เราจะให้
บรรดาปีของเจ้าคืนสู่สภาพเดิม คือท่ีตัก๊แตนวยับินได้กิน
เสีย  ท่ี ตัก๊แตนวยักระโดด ตัก๊แตนวยัคลาน และตัก๊แตนวยั
เดินได้ กิน คือกองทัพใหญ่ของเราท่ีเราส่งมาท่ามกลางเจ้า
น้ัน 26  เจ้ าทัง้หลายจะรบัประทานอยา่งบรบูิ รณ ์และอิม่หนํา
และสรรเสรญิพระนามพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า  ผู้ ทรง
กระทําแก่ เจ้ าอยา่งมหศัจรรย์ ประชาชนของเราจะไม่ต้อง
ขายหน้าอกี 27  เจ้ าจะรูว้า่เราอยูท่่ามกลางอสิราเอล และเรา
น่ีแหละคือพระเยโฮวาห์เป็นพระเจ้าของเจ้าไม่ มี อื่นใดอกี
ประชาชนของเราจะไม่ต้องขายหน้าอกี

ใน วาระ สุดท้าย พระเจ้า จะ ทรง เทพ ระ วญิญาณ ของ
พระองค์เหนือเน้ือหนังทัง้ปวง
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28 ต่อ มา ภาย หลัง จะ เป็น อยา่ง น้ี คือ เรา จะ เทพ ระ
วญิญาณของเรามาเหนือเน้ือหนังทัง้ปวง  บุ ตรชายบุตรสาว
ของเจ้าทัง้หลายจะพยากรณ์ คนชราของเจ้าจะฝันและคน
หนุ่มของเจ้าจะเหน็นิ มิ ต 29 ในกาลครัง้ น้ันเราจะเทพระ
วญิญาณของเรามาเหนือกระทัง่คนใช้ชายหญิง 30 เราจะ
สําแดงลางมหศัจรรย์ในท้องฟ้าและบนดิน เป็นเลือดและ
ไฟและเสาควนั 31  ดวงอาทิตย ์จะกลายเป็นความมืด  ดวง
จันทร ์เป็นเลือดก่อนวนัใหญ่ยิง่และน่าสยดสยองแหง่พระ
เยโฮวาห์จะมาถึง 32 และอยู่มาจะเป็นอยา่งน้ี คือผู้ใดท่ีจะ
รอ้งออกพระนามของพระเยโฮวาห์จะรอดพ้น เพราะจะมี
คนรอดพ้นในภูเขาศิโยนและในเยรูซาเล็มตามท่ีพระเยโฮ
วาหต์รสัไว้ และในพวกคนท่ีรอดน้ันจะมีบรรดาบุคคลท่ีพระ
เยโฮวาหท์รงเรยีกด้วย�

3
อสิราเอลจะกลับสู่สภาพเดิม

1 � เพราะ  ดู  เถิด ในวนัเหล่าน้ันและในเวลาน้ัน เม่ือเราให ้
ยู ดาหแ์ละเยรูซาเล็มกลับสู่สภาพเดิม

พระเจ้า จะ ทรง ลงโทษ บรรดา ประชาชาติ ท่ี บีบ บังคับ
อสิราเอล

2 เราจะรวบรวมบรรดาประชาชาติ ทัง้สิน้ และนําเขาลง
มาท่ีหุบเขาเยโฮชาฟัท และเราจะเข้า สู่การพิพากษากับ
เขา ท่ี น่ันด้วยเรือ่งประชาชนของเรา คื ออ ิสราเอลมรดก
ของเรา เพราะวา่เขาได้กระจายชนชาติของเราไปท่ามกลาง
ประชาชาติ และได้ แบ ่งแผ่นดินของเรา 3 และได้จับสลาก
เอา ประชาชน ของ เรา และ ให้ เด็ก ผู้ชาย เป็น ข้า ของ หญิง
โสเภณี และขายเด็กผู้หญิงไปซ้ือเหล้าองุน่ และด่ืม 4  โอ 
ไทระและไซดอน และประเทศฟีลิสเตียทุกแควน้เอย๋  เจ้ 



โยเอล 3:5 viii โยเอล 3:16

าจะเอาอะไรกับเรา  เจ้ าจะแก้แค้นเราหรอื ถ้าเจ้าสนอง
เราอยู่ เราจะตอบสนองการกระทําของเจ้าเหนือศีรษะของ
เจ้าอยา่งฉับพลันและอยา่งรวดเรว็ 5 เพราะเจ้าได้เอาเงนิ
ของเราและทองคําของเราไป และเอาทรพัย ์สมบัติ มัง่คัง่
ของเราไปยงับรรดาวหิารของเจ้า 6  เจ้ าได้ขายประชาชนยู
ดาห์และเยรูซาเล็มให ้แก่ พวกกรกี ถอนเขาไปไกลจากแดน
เมืองของเขา 7  ดู  เถิด เราจะกระตุ้นเขาจากสถานท่ีซ่ึงเจ้า
ขายเขาไปน้ัน เราจะตอบสนองการกระทําของเจ้าบนศีรษะ
ของเจ้าเอง 8 เราจะขายบุตรชายและบุตรสาวของเจ้าไว้
ในมือของคนยูดาห์ และเขาทัง้หลายจะขายต่อไปยงัคนเส
บา  แก่  ประชาชาติ  หน ่ึงท่ี อยู ่หา่งไกลออกไป เพราะวา่พระ
เยโฮวาห์ลัน่พระวาจาแล้ว� 9 จงประกาศข้อความต่อไปน้ี 
ให ้นานาประชาชาติทราบวา่ จงเตรยีมทําการรบ จงปลุกใจ
ชายฉกรรจ์ ทัง้หลาย  ให ้พลรบทัง้สิน้เข้ามาใกล้  ให ้เขาขึ้น
มาเถิด 10 จงตีผาลไถนาของเจ้าให้เป็นดาบ และตีขอลิด
ของเจ้าให้เป็นทวน  ให ้คนออ่นแอพูดวา่ �ฉันเป็นนักรบ�
11 บรรดาประชาชาติทัง้สิน้เอย๋ จงรวมกันอยู ่ล้อมรอบ จง
รบีมาเถิด จงเรยีกประชุมกั นที ่ น่ัน  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์
ขอทรงนํานักรบของพระองค์ ลงมา 12  ให ้บรรดาประชาชาติ
ต่ืนตัวและขึ้นมายงัหุบเขาเยโฮชาฟัท เพราะท่ี น่ันเราจะ
น่ังพิพากษาบรรดาประชาชาติทัง้สิ ้นที ่ อยู ่ ล้อมรอบ 13 จง
เอาเคียวเก่ียวเถิด เพราะถึงฤดู เก ่ียวแล้ว  เข ้าไปซิ ยํ่าเลย
เพราะบ่อยํ่าองุน่กําลังเต็ม บ่อเก็ บน ํ้าองุน่ล้นแล้ว เพราะวา่
ความชัว่ของเขาทัง้หลายมากมายนัก 14  มวลชน มวลชน
ในหุบเขาแหง่การตัดสิน เพราะวนัแหง่พระเยโฮวาห ์ใกล้  
เข ้ามาแล้วในหุบเขาแหง่การตัดสิน 15  ดวงอาทิตย ์และ
ดวงจันทรจ์ะมืดไป ดวงดาวจะอบัแสง 16 พระเยโฮวาห์จะ
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ทรงเปล่งพระสิงหนาทจากศิ โยน ทรงเปล่งพระสุรเสียงของ
พระองค์จากเยรูซาเล็ม และฟ้าสวรรค์ กับพิภพก็จะหวัน่
ไหว  แต่ พระเยโฮวาห์จะทรงเป็นความหวงัแหง่ประชาชน
ของพระองค์ เป็ นที ่กําบังเข้มแข็งของคนอสิราเอล

การกลับสู่สภาพเดิมของอสิราเอล
17 �ดัง น้ันเจ้าทัง้หลายจะได้ รู ้ วา่ เราคือพระเยโฮวาห์

พระเจ้าของเจ้า  ผู้ ประทับในศิ โยน  ภู เขาบร ิสุทธ ์ิของเรา  
แล ้วเยรูซาเล็มจะเป็นเมืองบร ิสุทธ ์ิจะไม่ มี คนต่างด้าวผ่าน
เมืองน้ันไปอกีเลย 18 และอยู่มาในวนัน้ันจะมีน้ําองุน่ใหม่
หยดจากภู เขา และมีน้ํานมไหลมาจากเนินเขา และหว้ยทัง้
สิน้ของยูดาห์จะมีน้ําไหล และน้ําพุจะมาจากพระนิเวศของ
พระเยโฮวาห์ และรดหุบเขาชิทธมิ 19  อยีปิต์ จะกลายเป็ นที 
่ รกรา้ง และเอโดมจะกลายเป็นถิน่ทุ รก ันดารรา้ง เพราะเหตุ
ความรุนแรงท่ีกระทําต่อชนชาติ ยู ดาห์ เพราะวา่เขากระทํา
ให้โลหติท่ีปราศจากความผิดตกในแผ่นดินของเขา 20  แต่  
ยู ดาหจ์ะมีคนอาศัยอยู ่เป็นนิตย ์และเยรูซาเล็มจะมี ผู้ อาศัย
อยู ่ทุ กชัว่อายุ 21 เราจะชาํระเลือดของเขาซ่ึงย ังม ิ ได้ รบัการ
ชาํระ เพราะพระเยโฮวาหท์รงสถิตในศิ โยน �
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