โยเอล 1:1

1

โยเอล 1:3

ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

โยเอล

ผู้เขียนหนั งสือเล่มนี้คือ โยเอล
เกี่ย วกับ โย เอล เอง เรา รู เพี
้ ยง แต่ว่า เขา เป็น บุตร ของ
เปธุ เอล และ เขา พยากรณ์ ใน ยู ดาห์ ประมาณ ปีก่อน ค.ศ.
800 เขา พยากรณ์ ใน สมัย เดีย วกันกับ เอ ลีชา ซึ่ง เป็นก่อน
สมัย ที่ อิสราเอล เป็น เชลย และ อาจ จะ เป็น ใน สมัย เดีย
วกันกับกษั ตริย์โยอาช เพราะเหตุวา่ หนั งสือ เล่มนี้ไม่ได้ออก
ชื่อ ของกษั ตริย์ ไม่ว่า เป็น ภาคเหนื อ หรือ ภาคใต้ก็ตาม เขา
อาจจะเขียนเล่มนี้ ข้น
ึ ในประเทศยู ดาห์ ในตอนที่ เยโฮดาห์
(ผู้เป็นปุโรหิต) ครอบครองแทนโยอาช ซึ่งยังเป็นเด็กอยู่ (2
พศด 24:1)
เขา เขียน ถึง เรือ
่ ง ภัย พิบติ
ั แห่ง ตัก
๊ แตน ร่วม กับ ฝน แล้ง
และได้เปรียบเทียบเรือ
่ งนี้ กับการพิพากษาใน “วันแห่งพระ
เยโฮวาห์” เขาเขียนถึงการบุกรุ กแห่งอิสราเอล การฟื้ นฟูใน
วันเพ็นเทคศเต จนถึงช่วง “วันสุดท้าย” แห่งพระคัมภีรใหม่
์
(2:28-31; กจ 2:14-21) และอาณาจักร 1000 ปีของพระเยซู
1 พระวจนะของพระเยโฮวาห์ที่มาถึงโยเอล

บุตรชายของ
เปธุเอล ว่าดังนี้ ว่า 2 ท่านผูเ้ ฒ่าทัง้ หลาย ขอจงฟังเรือ
่ งนี้ ชาว
แผ่น ดิน ทัง้ สิน
่ หูฟัง สิ่ง เหล่า นี้ เคยเกิด มาในสมัย
้ ขอจงเงีย
ของ ท่าน หรือ เกิด มา ใน สมัย บรรพบุรุษ ของ ท่าน บ้าง หรือ
3 จงบอกให้ ลูก ของท่านทราบ และให้ ลูก บอกหลาน และให้
หลานบอกเหลนอีกชัว่ อายุหนึ่ ง
ภัยพิบัติแห่งการสาปแช่งในยูดาห์
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4 สิ่งใดที่ ตัก
๊ แตนวัยเดินกินเหลือ
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ตัก
๊ แตนวัยบินก็กินเสีย
สิ่ง ใดที่ ตัก
๊ แตนวัย บินกิน เหลือ ตัก
๊ แตนวัย กระโดดก็ กิน เสีย
สิ่ง ใดที่ ตัก
๊ แตนวัย กระโดดกิน เหลือ ตัก
๊ แตนวัย คลานก็ กิน
5
เสีย เจ้า พวก ขี้ เมา เอ๋ย จง ตื่น ขึ้น และ ร้องไห้เถิด นั กด่ม
ื
เหล้า องุน
่ ทุก คน เอ๋ย จง โอด ครวญ เถิด เพราะ ว่า นํ้า องุน
่
ใหม่ถูก ตัดขาด จาก ปาก ของ เจ้า ทัง้ หลาย แล้ว 6 เพราะ ว่า
ประชาชาติหน่งึ ได้ ขึ้น มา สู้ กับ แผ่น ดิน ของ ข้าพเจ้า เขา มี
ทัง้ กําลัง มาก และ มี จํานวนนั บ ไม่ถ้วน ฟัน ของ มัน เหมือน
ฟัน สิงโต เขี้ยว ของ มัน เหมือน เขี้ยว สิงโต ผู้ยิง่ ใหญ่ 7 มัน
ได้ ทําลายเถาองุน
่ ของข้าพเจ้า เสีย และได้ ปอกเปลือกต้น
มะเดื่อ ของ ข้าพเจ้า มัน ลอก เปลือก ออก และ โยน ทิง้ เสีย
กิงก
่ ้านก็ดูขาวโพลน 8 จงโอดครวญอย่างหญิงพรหมจารีซ่ึง
คาดเอวด้วยผ้ากระสอบที่ไว้ทุกข์ให้สามีของเธอที่ได้เมื่อวัย
สาว 9 ธัญ ญบูชาและเครือ
่ งดื่ม บูชาได้ถูกตัดขาดเสีย จาก
พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ ปุโรหิต ผู้ปรนนิ บัติของพระเย
โฮวาห์ก็โศกเศร้า 10 นาก็ร้าง พื้น ดินก็เศร้า โศก เพราะข้าว
ถูก ทําลายเสีย นํ้า องุน
่ ใหม่ก็แห้ง ไปหมด นํ้า มันก็ ขาดมือ ไป
11 โอ ชาวนาทัง
้ หลายเอ๋ย จงอับอายไปเถิด โอ ผู้แต่งเถา
องุน
่ เอ๋ย จงครํา่ ครวญเนื่ องด้วยข้าวสาลี และข้าวบาร์เลย์
เพราะ ผล ของ นา ก็ถูก ทําลาย ไป หมด 12 เถา องุนก
่ ็เหีย
่ ว
ต้น มะ เดื่อก็แห้งไป ต้น ทับทิม ต้นอิ นท ผลัม และ ต้น แอบ
เปิ้ ล ต้นไม้ในนาทัง้ สินก
้ ็เหี่ยวไป เพราะความยินดีก็เหี่ยวไป
จาก บุตร ทัง้ หลาย ของ มนุษย์ 13 ท่าน ปุโรหิต ทัง้ หลาย เอ๋ย
จง คาด เอว และ โอด ครวญ ท่าน ผู้ปรนนิ บัติที่แท่น บูชา จง
ครํา่ ครวญ ท่าน ผู้ปรนนิ บัติพระเจ้า ของ ข้าพเจ้า จง เข้าไป
สวม ผ้า กระสอบ นอน ค้าง คืน สักคืน หนึ่ ง เพราะ ว่า ธัญ ญ
บูชา และ เครือ
่ ง ดื่ม บูชา ได้ ขาด ไป เสีย จาก พระ นิ เวศ แห่ง
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พระเจ้า ของท่าน 14 จงเตรียมตัว ถือ อดอาหาร จงเรียกประ
ชุมอันศักดสิ
ิ์ ทธิ์ จงรวบรวมบรรดาผู้ใหญ่และชาวแผ่น ดิน
ทัง้ สิน
้ ไป ยัง พระ นิ เวศ ของ พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ ท่าน
และร้องทูลต่อพระเยโฮวาห์
ปัญหาต่างๆประกาศถึงความยากลําบากในอนาคตและ
วันแห่งพระเยโฮวาห์
15 อนิ จจาหนอวันนั ้น เพราะวันแห่งพระเยโฮวาห์ใกล้เข้า
มา แล้ว วัน นั ้น จะ มา เป็นการ ทําลาย จาก องค์ผู้ทรง
มหิทธิฤทธิ์ 16 อาหาร ถูก ตัด ออก จาก เบื้อง หน้า สายตา
ของ พวก เรา แล้ว เออ ความ ปีติและ ความ ยินดีก็ขาด ไป
จาก พระ นิ เวศ แห่ง พระเจ้า ของ เรา แล้ว มิใช่หรือ 17 เมล็ด
พืชก็เน่าอยู่ในดิน ฉางก็รกร้าง ยุ้งก็หก
ั พังลง เพราะว่าข้าว
เหีย
่ วแห้ง ไปเสีย แล้ว 18 สัตว์ทัง้ หลายร้องครวญครางแล้ว
หนอ ฝูง วัวก็งุนงง เพราะ ว่า ไม่มีทุ่ง หญ้า ให้มัน ฝูง แกะ ก็
อ่อนระอาไป 19 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ข้า พระองค์ รอ
้ งทูล
พระองค์ เพราะ ว่า ไฟ ได้ เผา ผลาญ ทุ่ง หญ้า แห่ง ถิน
่ ทุรกัน
ดาร และเปลวไฟได้ไหม้ต้นไม้ในทุ่ง นาเสีย หมดแล้ว 20 ถึง
แม้ว่าสัตว์ป่าก็รอ
้ งทูลพระองค์ด้วย เพราะว่านํ้าในห้วยแห้ง
ไป และไฟก็เผาผลาญทุ่งหญ้าแห่งถิน
่ ทุรกันดาร

2
คําพยากรณ์ เรือ
่ งกองทัพของชนชาติทัง้ หลาย

1 จงเป่ าแตรที่ในศิโยน จงเปล่งเสียงปลุกบนภูเขาบริสุ ทธิ์

ของ ข้าพเจ้า ให้ชาว แผ่น ดิน ทัง้ สิน
่ เพราะ วัน แห่ง
้ ตัว สัน
พระ เย โฮ วาห์ กําลัง มา แล้ว ใกล้เข้า มา แล้ว 2 เป็นวัน แห่ง
ความ มืด และ ความ มืด ครึม
้ เป็นวันที่มีเมฆ และ ความ มืด
ทึบ ดุจแสงสว่างยามเช้า ที่แผ่ปกคลุม ไปทัว่ ภูเขาทัง้ หลาย
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ประชาชน จํานวน มาก และ มี กําลัง ยิง่ ตัง้ แต่สมัย โบราณ
ก็ไม่เคยมีเหมือนอย่างนี้ และตัง้ แต่นี้ ไปก็จะไม่มีอีกตลอดปี
ทัง้ หลายชัว่ อายุ 3 ไฟเผาผลาญอยูข
่ ้างหน้ามันทัง้ หลาย และ
เปลวไฟไหม้อยูข้
่ างหลัง แผ่นดินนั ้นเหมือนสวนเอเดนก่อน
หน้า มัน ทัง้ หลาย พอให้หลังมัน ไปแล้วก็ เป็น ถิน
่ ทุรกัน ดาร
4
ที่รกร้าง ไม่มีอะไรจะรอดพ้นมัน เลย ร่างของมัน ทัง้ หลาย
เหมือน ร่าง ของ พวก ม้า มัน จะ วิง่ เหมือน กับ ม้า สงคราม
5 เหมือนอย่างเสียงรถรบ มันจะเผ่นอยู่บนยอดเขา เหมือน
เสียงแตกของเปลวไฟที่ไหม้ตอข้าว เหมือ นกองทัพอัน เข้ม
แข็ง แปรกระบวนเข้า สงคราม 6 เมื่อ ชนชาติ ทัง้ หลายเห็น
หน้ามันกจ
็ ะกระสับกระส่าย ใบหน้าทุกคนก็จะซีดเซียว 7 มัน
ทัง้ หลายจะวิง่ เหมือน ทหาร และปีน กําแพง เหมือน นั กรบ
ต่างก็ จะเดิน ไปตามทางของตัว มัน จะไม่ แตกแถวออกไป
8 มัน ทัง
้ หลายจะไม่ รวนกัน เลย ต่างก็ จะเดิน อยู่ ในทางของ
ตน เมื่อมันตะลุยดาบ มันก็ไม่ได้รับบาดเจ็บ 9 มันจะกระโดด
เข้าในเมือง มันจะวิง่ อยู่บนกําแพงเมือง มันจะปีนเข้าไปใน
บ้านเรือน มัน จะเข้าไปทางหน้าต่างเหมือนกับ โจร 10 แผ่น
ดินโลกจะหวัน
่ ไหวต่อหน้ามัน ฟ้าสวรรค์จะสัน
่ สะเทือน ดวง
อาทิตย์และดวงจันทร์จะมืดไป ดวงดาวจะอับแสง
กองทัพของพระเจ้าจะทําลายศัตรู
11

พระ เย โฮ วาห์ จะ ทรง ส่ง พระ สุรเสียง ต่อ หน้า กองทัพ
ของ พระองค์ เพราะ ค่าย ของ พระองค์ใหญ่โต ยิง่ นั ก
ผู้ที่กระทํา ตามพ ระ วจนะ ของ พระ องค์ นั ้นมี เดชานุภาพ
มาก เพราะว่า วัน แห่ง พระเยโฮวาห์เป็นวัน ใหญ่ โตและน่า
กลัวยิง่ นั ก ผู้ใดเล่าจะทนอยูได้
่
คนอิสราเอลส่วนหนึ่ งกลับใจเสียใหม่
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พระ เย โฮ วาห์ตรัสว่า “ดัง นั ้น เจ้า ทัง้ หลาย จง กลับ
มาหาเราเสีย เดีย
๋ วนี้ ด้วยความเต็มใจ ด้วยการอดอาหาร
ด้วย การ ร้องไห้ และ ด้วย การ โอด ครวญ 13 จง ฉี ก ใจ ของ
เจ้า มิใช่ฉี ก เสื้อผ้า ของ เจ้า” จง หัน กลับ มา หา พระ เย โฮ
วาห์พระเจ้า ของท่านทัง้ หลาย เพราะว่า พระองค์ ทรงกอปร
ด้วย พระคุณ และ ทรง พระ กรุ ณา ทรง กริว้ ช้า และ บริบูรณ์
ด้วย ความ เมตตา และ ทรง กลับ พระทัย ไม่ลงโทษ 14 ใคร
จะ รู ได้
้ พระองค์อาจ จะ ทรง กลับ และ เปลี่ยน พระทัย และ
ทรงอํานวยพระพรไว้ คือ ให้มีธัญ ญบูชาและเครือ
่ งดื่ม บูชา
สําหรับ ถวายแด่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านแล้ว 15 จง
เป่า แตรที่ ในศิโยน จงเตรียมตัว ถือ อดอาหาร จงเรียกประ
ชุมอันศักดสิ
ิ์ ทธิ์ 16 จง รวบรวม บรรดา ประชาชน จง ชําระ
ชุมนุม ชน ให้บริสุทธิ์ จง ประชุม บรรดา ผู้ใหญ่ จง รวบ รวม
เด็กๆ แม้ว่า เด็ก ที่ ยังกินนม จง ให้เจ้า บ่าว ออก จาก เรือน
หอ และ เจ้า สาว ออก จาก ห้อง ของ ตน 17 ให้ปุโรหิต คือ
ผู้ปรนนิ บัติพระเยโฮวาห์ ครํา่ ครวญอยู่ ระหว่างเฉลียงและ
แท่ นบูชา ให้ทูล ว่า “โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงเวทนา
ประชาชนของพระองค์ ขออย่าทรงกระทําให้มรดกของพระ
องค์ เป็นที่ ประณามกัน เพื่อ ให้ประชาชาติครอบครองเหนื อ
พวกเขา ควรหรือ ที่ เขาจะกล่าวท่ามกลางชนชาติ ทัง้ หลาย
ว่า ‘พระเจ้าของเขาอยูที
่ ่ไหน’ ”
12

พระเจ้าสัญญาว่าจะทรงช่วยอิสราเอลให้พ้น
18

แล้ว พระ เย โฮ วาห์ จะ ทรง หวงแหน แผ่น ดิน ของ
พระองค์ และทรงสงสารประชาชนของพระองค์ 19 พระเย
โฮวาห์ จะทรงตอบประชาชนของพระองค์ว่า “ดูเถิด เราจะ
ส่ง ข้าว นํ้า องุน
่ และ นํ้ามัน ให้แก่เจ้า เจ้า ทัง้ หลาย จะ ได้อิม
่
หนําสําราญ เราจะไม่กระทําให้เจ้าเป็นที่เขาประณามกันท่า
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มก ลาง ประชาชาติ ต่อ ไป อีก 20 แต่เรา จะ ถอน กองทัพ ทาง
ทิศ เหนื อ ไป ให้ ห่าง ไกล จาก เจ้า และ ขับ ไล่ มัน เข้าไป ใน
แผ่นดินที่แห้ง แล้ง และ รกร้าง กอง หน้า ของ มัน จะ หัน ไป
ทางทะเลด้านตะวันออก และกองหลังของมันจะหันไปทาง
ทะเลที่อยูไกลออกไป
่
กลน
ิ่ เหม็น คลุ้ง ของมัน จะลอยขึ้น มา
และกลิน
่ เหม็น เน่า ของมัน จะลอยขึ้น มา เพราะมัน ทําการ
ใหญ่หลาย อย่าง 21 โอ แผ่น ดิน เอ๋ย อย่า กลัว เลย จง ยินดี
และเปรมปรีดิ์เถิด เพราะพระเยโฮวาห์ จะทรงทําการใหญ่
โตมาก 22 เจ้า ที่เป็น สัตว์ ป่า เอ๋ย อย่า กลัว เลย เพราะว่า ทุ่ง
หญ้า ในถิน
่ ทุรกัน ดารนั ้น เขียวสด ต้นไม้เกิด ผล ต้น มะเดื่อ
และเถาองุน
่ ออกผลอย่า งบริบูรณ์ 23 บุตรทัง้ หลายของศิ
โยนเอ๋ย จงยินดีเถิด จงเปรมปรีดิ์ ในพระเยโฮวาห์ พระเจ้า
ของเจ้า เพราะว่า พระองค์ ทรงประทานฝนต้น ฤดู อย่างพอ
สมควร พระองค์จะ ทรง เท ฝน ลง มา ให้เจ้า คือ ฝน ต้น ฤดู
และฝนชุก ปลายฤดู ในเดือนแรก 24 ลานนวดข้าวจะมี ข้าว
อยูเต็
่ ม จะมีน้ําองุน
่ และนํ้ามันอยู่เต็มล้นบ่อเก็บ 25 เราจะให้
บรรดาปี ของเจ้า คืน สู่ สภาพเดิม คือ ที่ ตัก
๊ แตนวัย บิน ได้ กิน
เสีย ที่ตัก
๊ แตนวัยกระโดด ตัก
๊ แตนวัยคลาน และตัก
๊ แตนวัย
เดินได้กิน คือ กองทัพ ใหญ่ของเราที่ เราส่ง มาท่ามกลางเจ้า
นั ้น 26 เจ้าทัง้ หลายจะรับประทานอย่างบริบูรณ์และอิม
่ หนํา
และสรรเสริญพระนามพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า ผู้ทรง
กระทํา แก่เจ้าอย่างมหัศจรรย์ ประชาชนของเราจะไม่ ต้อง
ขายหน้าอีก 27 เจ้าจะรู ว้ า่ เราอยูท
่ ่ามกลางอิสราเอล และเรา
นี่ แหละคือ พระเยโฮวาห์ เป็น พระเจ้า ของเจ้า ไม่มีอื่น ใดอีก
ประชาชนของเราจะไม่ต้องขายหน้าอีก
ใน วาระ สุดท้าย พระเจ้า จะ ทรง เทพ ระ วิญญาณ ของ
พระองค์เหนื อเนื้ อหนั งทัง้ ปวง
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28 ต่อมาภายหลังจะเป็ นอย่างนี้

คือเราจะเทพระวิญญาณ
ของเรามาเหนื อ เนื้ อ หนั ง ทัง้ ปวง บุตรชายบุตรสาวของเจ้า
ทัง้ หลาย จะ พยากรณ์ คน ชรา ของ เจ้า จะ ฝัน และ คน หนุ่ม
ของเจ้าจะเห็นนิ มิต 29 ในกาลครัง้ นั ้นเราจะเทพระวิญญาณ
ของเรามาเหนื อกระทัง่ คนใช้ชายหญิง 30 เราจะสําแดงลาง
มหัศจรรย์ ในท้องฟ้า และบนดิน เป็น เลือดและไฟและเสา
ควัน 31 ดวง อาทิตย์จะ กลาย เป็น ความ มืด ดวง จันทร์เป็น
เลือดก่อนวัน ใหญ่ ยงิ่ และน่า สยดสยองแห่ง พระเยโฮวาห์
จะมาถึง 32 และอยู่ มาจะเป็น อย่างนี้ คือ ผู้ ใดที่ จะร้องออก
พระนามของพระเยโฮวาห์จะรอดพ้น เพราะจะมีคนรอดพ้น
ในภู เขาศิ โยนและในเยรู ซาเล็ม ตามที่ พระเยโฮวาห์ ตรัส ไว้
และในพวกคนที่ รอดนั ้น จะมี บรรดาบุคคลที่ พระเยโฮวาห์
ทรงเรียกด้วย”

3

อิสราเอลจะกลับสู่สภาพเดิม
1 “เพราะ ดูเถิด ในวัน เหล่า นั ้น และในเวลานั ้น เมื่อ เรา
ให้ยูดาห์และเยรู ซาเล็มกลับสู่สภาพเดิม
พระเจ้า จะ ทรง ลงโทษ บรรดา ประชาชาติที่บีบ บังคับ
อิสราเอล
2 เราจะรวบรวมบรรดาประชาชาติทัง
้ สิน
้ และนํา เขาลง
มาที่ หุบ เขาเยโฮชาฟัท และเราจะเข้า สู่ การพิพากษากับ
เขา ที่ นั ่น ด้วย เรือ
่ ง ประชาชน ของ เรา คืออิส รา เอ ลม รดก
ของเรา เพราะว่าเขาได้กระจายชนชาติของเราไปท่ามกลาง
ประชาชาติ และได้แบ่ง แผ่น ดิน ของเรา 3 และได้ จับ สลาก
เอา ประชาชน ของ เรา และ ให้ เด็ก ผู้ชาย เป็น ข้า ของ หญิง
โสเภณี และขายเด็ก ผู้ หญิง ไปซื้อ เหล้า องุน
่ และดื่ม 4 โอ
ไทระและไซดอน และประเทศฟี ลิ ส เตีย ทุก แคว้น เอ๋ย เจ้า
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จะเอาอะไรกับ เรา เจ้าจะแก้ แค้น เราหรือ ถ้า เจ้า สนองเรา
อยู่ เรา จะ ตอบ สนอง การก ระ ทํา ของ เจ้า เหนื อ ศีรษะ ของ
เจ้า อย่างฉั บ พลัน และอย่างรวดเร็ว 5 เพราะเจ้า ได้ เอาเงิน
ของ เรา และ ทองคํา ของ เรา ไป และ เอา ทรัพย์สมบัติมัง่ คัง่
ของ เรา ไป ยัง บรรดา วิหาร ของ เจ้า 6 เจ้า ได้ ขาย ประชาชน
ยู ดาห์ และ เยรู ซาเล็ม ให้แก่พวก กรีก ถอน เขา ไป ไกล จาก
แดนเมืองของเขา 7 ดูเถิด เราจะกระตุ้น เขาจากสถานที่ ซ่ึง
เจ้า ขายเขาไปนั ้น เราจะตอบสนองการกระทํา ของเจ้า บน
ศีรษะ ของ เจ้า เอง 8 เรา จะ ขาย บุตร ชาย และ บุตร สาว ของ
เจ้า ไว้ ใน มือ ของ คน ยู ดาห์ และ เขา ทัง้ หลาย จะ ขาย ต่อ ไป
ยัง คนเสบา แก่ประชาชาติหน่งึ ที่อยูห่
่ างไกลออกไป เพราะ
ว่า พระเยโฮวาห์ ลัน
่ พระวาจาแล้ว” 9 จงประกาศข้อความ
ต่อ ไป นี้ ให้นานา ประชาชาติ ทราบ ว่า จง เตรียม ทําการ รบ
จง ปลุกใจ ชาย ฉกรรจ์ทัง้ หลาย ให้พล รบ ทัง้ สิน
้ เข้า มา ใกล้
ให้เขาขึ้น มาเถิด 10 จงตี ผาลไถนาของเจ้า ให้ เป็น ดาบ และ
ตี ขอลิด ของเจ้า ให้ เป็น ทวน ให้คนอ่อนแอพูด ว่า “ฉั น เป็น
นั กรบ” 11 บรรดาประชาชาติ ทัง้ สิน
่ อม
้ เอ๋ย จงรวมกัน อยูล้
รอบ จง รีบ มา เถิด จง เรียก ประ ชุ มกันที่นั ่น โอ ข้า แต่ พระ
เยโฮวาห์ ขอทรงนํา นั กรบของพระองค์ลงมา 12 ให้บรรดา
ประชาชาติ ตื่น ตัว และ ขึ้น มายัง หุบ เขา เย โฮ ชา ฟัท เพราะ
ที่ นั่น เราจะนั ่ง พิพากษาบรรดาประชาชาติ ทัง้ สินที
่ อม
้ ่อยูล้
รอบ 13 จงเอาเคียวเกี่ยวเถิด เพราะถึง ฤดูเกี่ยวแล้ว เข้า ไป
ซิ ยํ่าเลย เพราะบ่อยํ่าองุน
่ กําลังเต็ม บ่อเก็บน้าํ องุน
่ ล้นแล้ว
14
เพราะว่า ความชัว่ ของเขาทัง้ หลายมากมายนั ก มวลชน
มวลชน ใน หุบเขา แห่ง การ ตัดสิน เพราะ วัน แห่ง พระ เย
โฮ วาห์ใกล้เข้า มา แล้ว ใน หุบเขา แห่ง การ ตัดสิน 15 ดวง
อาทิตย์และดวงจันทร์จะมืด ไป ดวงดาวจะอับ แสง 16 พระ
เย โฮ วาห์ จะ ทรง เปล่ง พระ สิงห นาท จาก ศิโยน ทรง เปล่ง
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พระสุรเสียงของพระองค์ จากเยรู ซาเล็ม และฟ้า สวรรค์ กับ
พิภพก็ จะหวัน
่ ไหว แต่พระเยโฮวาห์ จะทรงเป็น ความหวัง
แห่ง ประชาชน ของ พระองค์ เป็นที่ กําบัง เข้ม แข็ง ของ คน
อิสราเอล
การกลับสู่สภาพเดิมของอิสราเอล
17 “ดัง นั ้น เจ้า ทัง
้ หลาย จะ ได้รู ว่้ า เรา คือ พระ เย โฮ วาห์
พระเจ้าของเจ้า ผู้ประทับในศิโยน ภูเขาบริสุทธิข
์ องเรา แล้ว
เยรู ซาเล็มจะเป็นเมืองบริสุทธิ์ จะไม่มีคนต่างด้าวผ่านเมือง
นั ้น ไปอีก เลย 18 และอยู่ มาในวัน นั ้น จะมี น้ํา องุน
่ ใหม่ หยด
จาก ภูเขา และ มี นํ้านม ไหล มา จาก เนิ น เขา และ ห้วย ทัง้
สิน
้ ของ ยู ดาห์ จะ มี นํ้า ไหล และ นํ้าพุ จะ มา จาก พระ นิ เวศ
ของพระเยโฮวาห์ และรดหุบเขาชิ ทธิ ม 19 อียป
ิ ต์จะกลาย
เป็นที่รกร้าง และ เอ โดม จะ กลาย เป็น ถิน
่ ทุรกัน ดาร ร้าง
เพราะเหตุ ความรุ นแรงที่ กระทํา ต่อ ชนชาติยูดาห์ เพราะว่า
เขากระทํา ให้ โลหิต ที่ ปราศจากความผิด ตกในแผ่น ดิน ของ
เขา 20 แต่ยูดาห์ จะมี คนอาศัย อยูเป็
่ น นิ ตย์ และเยรู ซาเล็ม
จะ มีผู้อาศัย อยูทุ
่ กชั ่ วอา ยุ 21 เรา จะ ชําระ เลือด ของ เขา ซึ่ง
ยังมิได้รับ การชําระ เพราะพระเยโฮวาห์ ทรงสถิต ในศิโยน
”
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