
หน้า 1808โยเอล

1
พระวจนะของพระเยโฮวาห์ที�
มาถึงโยเอล บุตรชายของ

เปธุเอล ว่าดังนี& ว่า
2ท่านผู้เฒ่าทั& งหลาย ขอจงฟัง
เรื�องนี&  ชาวแผ่นดินทั&งสิ& น ขอจง
เงี� ยหูฟัง สิ� งเหล่านี& เคยเกิดมา
ในสมัยของท่าน หรือเกิดมา
ในสมัยบรรพบุรุษของท่านบ้าง
หรือ
3จงบอกให้ลู กของท่ านทราบ
และให้ลูกบอกหลาน และให้
หลานบอกเหลนอีกชั�วอายุหนึ�ง

ภยัพิบติัแห่งการสาปแช่ง
ในยูดาห์

4 สิ� งใดที� ตั6 กแตนวั ยเดิ นกิ น
เหลือ ตั6 กแตนวัยบินก็กินเสีย
สิ� งใดที� ตั6 กแตนวัยบินกินเหลือ
ตั6กแตนวัยกระโดดกก็ินเสีย สิ�ง
ใดที�ตั6กแตนวัยกระโดดกินเหลือ
ตั6กแตนวัยคลานกก็ินเสีย
5 เจ้าพวกขี& เมาเอ๋ย จงตื� นขึ& น
และร้องไห้เถิด นักดื�มเหล้าองุ่น
ทุกคนเอ๋ย จงโอดครวญเถิด
เพราะว่านํ&าองุ่ นใหม่ถูกตัดขาด
จากปากของเจ้าทั&งหลายแล้ว
6เพราะว่าประชาชาติหนึ�งได้ขึ& น
มาสู้ กับแผ่นดินของข้าพเจ้า เขา
มีทั& งกาํลังมากและมีจาํนวนนับ
ไม่ถ้วน ฟันของมันเหมือนฟัน
สิงโต เขี& ยวของมันเหมือนเขี& ยว
สิงโตผู้ยิ�งใหญ่

7 มั นได้ ทาํ ลายเถาองุ่ นของ
ข้าพเจ้าเสีย และได้ปอกเปลือก
ต้นมะเดื�อของข้าพเจ้า มันลอก
เปลือกออกและโยนทิ& งเสีย กิ� ง
ก้านกด็ูขาวโพลน
8 จ ง โ อ ด ค ร ว ญอ ย่ า ง ห ญิ ง
พรหมจารี ซึ� งคาดเอวด้ วยผ้ า
กระสอบที� ไว้ ทุกข์ให้สามีของ
เธอที�ได้เมื�อวัยสาว
9ธัญญบูชาและเครื� องดื� มบูชา
ได้ถูกตัดขาดเสียจากพระนิเวศ
ของพระเยโฮวาห์ ปุโรหิตผู้
ปรนนิ บัติ ของพระเยโฮวาห์ ก็
โศกเศร้า
10 นาก็ร้าง พื& นดินก็เศร้าโศก
เพราะข้าวถูกทาํลายเสีย นํ&าองุ่น
ใหม่กแ็ห้งไปหมด นํ&ามันก็ขาด
มือไป
11 โอ ชาวนาทั& งหลายเอ๋ย จง
อับอายไปเถิด โอ ผู้แต่งเถาองุ่น
เอ๋ย จงครํ�าครวญเนื�องด้วยข้าว
สาลีและข้าวบาร์เลย์ เพราะผล
ของนากถู็กทาํลายไปหมด
12 เถาองุ่นกเ็หี� ยว ต้นมะเดื�อก็
แห้งไป ต้นทับทิม ต้นอินทผลัม
และต้นแอบเปิ& ล ต้นไม้ในนาทั&ง
สิ& นกเ็หี�ยวไป เพราะความยินดีก็
เหี� ยวไปจากบุตรทั& งหลายของ
มนุษย์
13 ท่านปุโรหิตทั&งหลายเอ๋ย จง
คาดเอวและโอดครวญ ท่านผู้

(C) ยรม C:F (F) สดด GH:C; อสย JG:C (J) อพย CK:C-F (G) ยอล F:FM; อมส G:H
(M) อสย FG:N-CC (O) สภษ JK:FM-FN (N) อพย CK:CM; สดด CKM:JJ (Q) ยก G:Q-H
(H) ฮชย H:G (CK) ลนต FO:FK (CC) ยรม CG:J-G (CF) ฮบก J:CN-CQ (CJ) ยรม G:Q
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หน้า 1809

ปรนนิบัติที� แท่นบูชา จงครํ�า-
ครวญ ท่านผู้ปรนนิบัติพระเจ้า
ของข้าพเจ้า จงเข้าไปสวมผ้า
กระสอบนอนค้างคืนสักคืนหนึ� ง
เพราะว่าธัญญบูชาและเครื� อง
ดื� มบูชาได้ขาดไปเสียจากพระ
นิเวศแห่งพระเจ้าของท่าน
14 จงเตรียมตัวถืออดอาหาร จง
เรียกประชุมอันศักดิR สิทธิR  จง
รวบรวมบรรดาผู้ ใหญ่และชาว
แผ่นดินทั& งสิ& นไปยังพระนิ เวศ
ของพระเยโฮวาห์พระเจ้ าของ
ท่าน และร้องทูลต่อพระเยโฮ-
วาห์

ความยากลําบากในอนาคต
และวนัแห่งพระเยโฮวาห์

15 อนิจจาหนอวันนั&น เพราะวัน
แห่งพระเยโฮวาห์ใกล้เข้ามาแล้ว
วันนั& นจะมาเป็นการทาํลายจาก
องค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิR
16 อาหารถูกตัดออกจากเบื& อง
หน้าสายตาของพวกเราแล้ว เออ
ความปีติและความยินดีกข็าดไป
จากพระนิ เวศแห่งพระเจ้าของ
เราแล้ว มิใช่หรือ
17 เมลด็พืชกเ็น่าอยู่ในดิน ฉาง
กร็กร้าง ยุ้งกหั็กพังลง เพราะว่า
ข้าวเหี�ยวแห้งไปเสียแล้ว
18 สัตว์ทั& งหลายร้องครวญคราง
แล้วหนอ ฝูงวัวกง็ุนงง เพราะว่า
ไม่มีทุ่ งหญ้าให้มัน ฝูงแกะก็
อ่อนระอาไป

19 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้า
พระองค์ร้องทูลพระองค์ เพราะ
ว่าไฟได้เผาผลาญทุ่ งหญ้าแห่ง
ถิ� นทุรกันดาร และเปลวไฟได้
ไหม้ต้นไม้ในทุ่งนาเสียหมดแล้ว
20 ถึงแม้ว่า สัตว์ป่าก็ร้องทูล
พระองค์ด้วย เพราะว่านํ&าใน
ห้วยแห้งไป และไฟกเ็ผาผลาญ
ทุ่งหญ้าแห่งถิ�นทุรกันดาร

คําพยากรณเ์รื#อง
กองทพัของชนชาติทั&งหลาย

2
จงเป่าแตรที� ในศิโยน จง
เปล่ งเสี ยงปลุ กบนภู เขา

บริสุทธิRของข้าพเจ้า ให้ชาวแผ่น
ดินทั& งสิ& นตัวสั� น เพราะวันแห่ง
พระเยโฮวาห์กาํลังมาแล้ว ใกล้
เข้ามาแล้ว
2เป็นวันแห่งความมืดและความ
มืดครึ& ม เป็นวันที�มีเมฆและ
ความมืดทึบ ดุจแสงสว่างยาม
เช้าที� แผ่ปกคลุมไปทั� วภูเขาทั& ง
หลาย ประชาชนจาํนวนมากและ
มีกาํลังยิ� ง ตั& งแต่สมัยโบราณก็
ไม่เคยมีเหมือนอย่างนี&  และตั& ง
แต่นี& ไปก็จะไม่มีอีกตลอดปีทั& ง
หลายชั�วอายุ
3ไฟเผาผลาญอยู่ข้างหน้ามันทั&ง
หลาย และเปลวไฟไหม้อยู่ ข้าง
หลัง แผ่นดินนั& นเหมือนสวน
เอเดนก่อนหน้ามันทั&งหลาย พอ
ให้หลังมันไปแล้วก็เป็นถิ�นทุร-
กันดารที� รกร้าง ไม่มีอะไรจะ

โยเอล C, F

(CG) F พศด FK:J-G; ยอล F:CM (CM) ยรม JK:N; อมส M:CO (CO) อมส G:O-N
(CQ) C พกษ CQ:M; ยรม CF:G (CH) สดด MK:CM; มคา N:N (FK) โยบ JQ:GC
(C) กดว CK:J; ยรม G:M (F) อพย FK:FC; สดด HN:F (J) สดด MK:J; อมส N:G
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หน้า 1810โยเอล F

รอดพ้นมันเลย
4 ร่ างของมันทั& งหลายเหมื อน
ร่างของพวกม้า มันจะวิ�งเหมือน
กับม้าสงคราม
5เหมือนอย่างเสียงรถรบ มันจะ
เผ่นอยู่บนยอดเขา เหมือนเสียง
แตกของเปลวไฟที� ไหม้ตอข้าว
เหมือนกองทัพอันเข้มแข็งแปร
กระบวนเข้าสงคราม
6เมื� อชนชาติทั& งหลายเห็นหน้า
มันกจ็ะกระสับกระส่าย ใบหน้า
ทุกคนกจ็ะซีดเซียว
7มันทั& งหลายจะวิ�งเหมือนทหาร
และปีนกาํ แพงเหมื อนนั กรบ
ต่างก็จะเดินไปตามทางของตัว
มันจะไม่แตกแถวออกไป
8มันทั& งหลายจะไม่รวนกันเลย
ต่างก็จะเดินอยู่ ในทางของตน
เมื�อมันตะลุยดาบ มันกไ็ม่ได้รับ
บาดเจบ็
9มันจะกระโดดเข้าในเมือง มัน
จะวิ�งอยู่บนกาํแพงเมือง มันจะ
ปีนเข้าไปในบ้านเรือน มันจะเข้า
ไปทางหน้าต่างเหมือนกับโจร
10 แผ่นดินโลกจะหวั� นไหวต่อ
หน้ามัน ฟ้าสวรรค์จะสั� นสะ-
เทือน ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์
จะมืดไป ดวงดาวจะอับแสง

กองทพัของพระเจ้า
จะทําลายศตัรู

11 พระเยโฮวาห์จะทรงส่งพระ
สุรเสียงต่อหน้ากองทัพของพระ

องค์ เพราะค่ายของพระองค์
ใหญ่โตยิ� งนัก ผู้ที� กระทาํตาม
พระวจนะของพระองค์ นั& นมี
เดชานุภาพมาก เพราะว่าวัน
แห่งพระเยโฮวาห์เป็นวันใหญ่โต
และน่ากลัวยิ�งนัก ผู้ใดเล่าจะทน
อยู่ได้

คนอิสราเอลส่วนหนึ#ง
กลบัใจเสียใหม่

12 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า "ดังนั&น
เจ้าทั& งหลายจงกลับมาหาเราเสีย
เดีZ ยวนี& ด้วยความเต็มใจ ด้วย
การอดอาหาร ด้วยการร้องไห้
และด้วยการโอดครวญ
13 จงฉีกใจของเจ้า มิใช่ฉีกเสื& อ
ผ้าของเจ้า" จงหันกลับมาหา
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่ าน
ทั& งหลาย เพราะว่าพระองค์ทรง
กอปรด้วยพระคุณและทรงพระ
กรุณา ทรงกริ& วช้าและบริบูรณ์
ด้วยความเมตตา และทรงกลับ
พระทัยไม่ลงโทษ
14 ใครจะรู้ ได้ พระองค์อาจจะ
ทรงกลับและเปลี�ยนพระทัยและ
ทรงอาํนวยพระพรไว้ คือให้มี
ธั ญญบูชาและเครื� องดื� มบู ชา
สาํหรับถวายแด่พระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่านแล้ว
15 จงเป่าแตรที� ในศิโยน จง
เตรียมตัวถืออดอาหาร จงเรียก
ประชุมอันศักดิRสิทธิR
16 จงรวบรวมบรรดาประชาชน

(G) วว H:N (M) นฮม F:J-G (O) สดด CCH:QJ; อสย CJ:Q (N) F ซมอ C:FJ; สดด CH:M
(H) อพย CK:O; ยรม H:FC (CK) สดด CQ:N (CC) ยอล J:CO (CF) พบญ G:FH-JK
(CJ) F พกษ FF:CH (CG) อพย JF:JK; ยชว CG:CF (CM) ยอล F:C (CO) อพย CH:CK
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หน้า 1811 โยเอล F

จงชาํระชุมนุมชนให้บริสุทธิR  จง
ประชุมบรรดาผู้ใหญ่ จงรวบ
รวมเดก็ๆ แม้ว่าเดก็ที�ยังกินนม
จงให้เจ้าบ่าวออกจากเรือนหอ
และเจ้าสาวออกจากห้องของตน
17 ให้ปุโรหิต คือผู้ปรนนิบัติ
พระเยโฮวาห์ครํ�าครวญอยู่ระ-
หว่างเฉลียงและแท่นบูชา ให้ทูล
ว่า "โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอ
ทรงเวทนาประชาชนของพระ
องค์ ขออย่าทรงกระทาํให้มรดก
ของพระองค์เป็นที�ประณามกัน
เพื� อให้ประชาชาติครอบครอง
เหนือพวกเขา ควรหรือที� เขาจะ
กล่าวท่ามกลางชนชาติทั& งหลาย
ว่า `พระเจ้าของเขาอยู่ที�ไหน'"

พระเจ้าสญัญาว่า
จะทรงช่วยอิสราเอลใหพ้น้

18 แล้วพระเยโฮวาห์จะทรงหวง
แหนแผ่นดินของพระองค์ และ
ทรงสงสารประชาชนของพระ
องค์
19 พระเยโฮวาห์ จะทรงตอบ
ประชาชนของพระองค์ว่า "ดู
เถิด เราจะส่งข้าว นํ&าองุ่นและ
นํ&ามันให้แก่เจ้า เจ้าทั&งหลายจะ
ได้อิ� มหนาํสาํราญ เราจะไม่
กระทาํให้เจ้าเป็นที� เขาประณาม
กันท่ ามกลางประชาชาติ ต่อไป
อีก
20 แต่เราจะถอนกองทัพทางทิศ
เหนือไปให้ห่างไกลจากเจ้า และ

ขับไล่มันเข้าไปในแผ่นดินที�แห้ง
แล้งและรกร้าง กองหน้าของมัน
จะหั นไปทางทะเลด้ านตะวั น
ออก และกองหลังของมันจะหัน
ไปทางทะเลที� อยู่ ไกลออกไป
กลิ� นเหม็นคลุ้ งของมันจะลอย
ขึ& นมา และกลิ� นเหม็นเน่าของ
มันจะลอยขึ& นมา เพราะมันทาํ
การใหญ่หลายอย่าง
21 โอ แผ่นดินเอ๋ย อย่ากลัวเลย
จงยินดีและเปรมปรีดิR เถิดเพราะ
พระเยโฮวาห์จะทรงทาํการใหญ่
โตมาก
22 เจ้าที� เป็นสัตว์ป่าเอ๋ย อย่า
กลัวเลย เพราะว่าทุ่ งหญ้าใน
ถิ�นทุรกันดารนั&นเขียวสด ต้นไม้
เกิดผล ต้นมะเดื� อและเถาองุ่ น
ออกผลอย่างบริบูรณ์
23 บุตรทั& งหลายของศิโยนเอ๋ย
จงยินดีเถิด จงเปรมปรีดิR ใน
พระเยโฮวาห์พระเจ้ าของเจ้ า
เพราะว่าพระองค์ทรงประทาน
ฝนต้นฤดูอย่างพอสมควร พระ
องค์จะทรงเทฝนลงมาให้ เจ้ า
คือฝนต้นฤดูและฝนชุกปลายฤดู
ในเดือนแรก
24 ลานนวดข้าวจะมีข้าวอยู่เต็ม
จะมีนํ&า องุ่ นและนํ&า มันอยู่ เต็ม
ล้นบ่อเกบ็
25 เราจะให้บรรดาปีของเจ้าคืน
สู่สภาพเดิม คือที�ตั6กแตนวัยบิน
ได้กินเสีย ที�ตั6กแตนวัยกระโดด

(CN) C พกษ O:J; ยอล C:H (CQ) อสย GF:CJ; ศคย C:CG (CH) ยอล F:FG; อมส H:CJ
(FK) อพย CK:CH; ยรม C:CG (FC) ปฐก CM:C; อสย GC:CK (FF) สดด JO:O; C คร J:N
(FJ) สดด CGH:F; พคค G:F (FG) ลนต FO:CK; สภษ J:H (FM) ยอล F:F-CC; ศคย CK:O
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หน้า 1812โยเอล F, J

ตั6 กแตนวัยคลาน และตั6 กแตน
วัยเดินได้กิน คือกองทัพใหญ่
ของเราที� เราส่งมาท่ามกลางเจ้า
นั&น
26 เจ้าทั& งหลายจะรับประทาน
อย่างบริ บูรณ์และอิ� มหนาํและ
สรรเสริญพระนามพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของเจ้า ผู้ทรงกระทาํแก่
เจ้าอย่างมหัศจรรย์ ประชาชน
ของเราจะไม่ต้องขายหน้าอีก
27 เจ้าจะรู้ ว่า เราอยู่ท่ามกลาง
อิสราเอล และเรานี� แหละคือ
พระเยโฮวาห์ เป็นพระเจ้าของ
เจ้าไม่มีอื�นใดอีก ประชาชนของ
เราจะไม่ต้องขายหน้าอีก
ในวาระสุดทา้ยพระเจ้าจะทรง
เทพระวิญญาณของพระองค์

  เหนือเนื& อหนงัทั&งปวง
28 ต่อมาภายหลังจะเป็นอย่างนี&
คือเราจะเทพระวิญญาณของเรา
มาเหนือเนื& อหนังทั& งปวง บุตร
ชายบุตรสาวของเจ้าทั& งหลายจะ
พยากรณ์ คนชราของเจ้าจะฝัน
และคนหนุ่มของเจ้าจะเห็นนิมิต
29 ในกาลครั& งนั& นเราจะเทพระ
วิญญาณของเรามาเหนือกระทั� ง
คนใช้ชายหญิง
30 เราจะสาํแดงลางมหัศจรรย์
ในท้องฟ้าและบนดิน เป็นเลือด
และไฟและเสาควัน
31 ดวงอาทิ ตย์ จะกลายเป็ น
ความมืด ดวงจันทร์เป็นเลือด

ก่ อนวั นใหญ่ ยิ� งและน่ าสยด
สยองแห่งพระเยโฮวาห์จะมาถึง
32 และอยู่มาจะเป็นอย่างนี&  คือ
ผู้ ใดที� จะร้องออกพระนามของ
พระเยโฮวาห์จะรอดพ้น  เพราะ
จะมี คนรอดพ้นในภู เขาศิ โยน
และในเยรูซาเล็มตามที�พระเย-
โฮวาห์ตรัสไว้ และในพวกคนที�
รอดนั&นจะมีบรรดาบุคคลที�พระ
เยโฮวาห์ทรงเรียกด้วย"
อิสราเอลจะกลบัสู่สภาพเดิม

3
"เพราะ ดูเถิด ในวันเหล่า
นั& นและในเวลานั& น เมื�อเรา

ให้ ยูดาห์และเยรูซาเล็มกลับสู่
สภาพเดิม

พระเจ้าจะทรงลงโทษ
บรรดาประชาชาติ

ที#บีบบงัคบัอิสราเอล
2 เราจะรวบรวมบรรดาประชา
ชาติทั& งสิ& น และนาํเขาลงมาที�
หุบเขาเยโฮชาฟัท และเราจะเข้า
สู่ การพิพากษากับเขาที�นั� นด้วย
เรื�องประชาชนของเรา คืออิส-
ราเอลมรดกของเรา เพราะว่า
เขาได้กระจายชนชาติของเราไป
ท่ามกลางประชาชาติ และได้
แบ่งแผ่นดินของเรา
3และได้จับสลากเอาประชาชน
ของเรา และให้เดก็ผู้ชายเป็นข้า
ของหญิงโสเภณี และขายเด็กผู้
หญิงไปซื& อเหล้าองุ่น และดื�ม
4โอ ไทระและไซดอน และ

(FO) ลนต FO:M; พบญ O:CC (FN) ยอล J:CN (FQ) สภษ C:FJ (FH) C คร CF:CJ
(JK) มธ FG:FH; มก CJ:FG (JC) อสย CJ:H-CK (JF) สดด MK:CM (C) ดนล CF:C
(F) ศฟย J:Q; วว CO:CG (J) F พศด FQ:Q-H; อมส F:O (G) วนฉ CC:CF; F พศด FC:CO
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หน้า 1813 โยเอล J

ประเทศปาเลสไตน์ทุกแคว้นเอ๋ย
เจ้าจะเอาอะไรกับเรา เจ้าจะแก้
แค้นเราหรือ ถ้าเจ้าสนองเราอยู่
เราจะตอบสนองการกระทาํของ
เจ้าเหนือศีรษะของเจ้าอย่างฉับ
พลันและอย่างรวดเรว็
5 เพราะเจ้ าได้ เอาเงิ นของเรา
และทองคาํของเราไป และเอา
ทรัพย์สมบัติมั� งคั� งของเราไปยัง
บรรดาวิหารของเจ้า
6เจ้าได้ขายประชาชนยูดาห์และ
เยรูซาเล็มให้แก่พวกกรีก ถอน
เขาไปไกลจากแดนเมืองของเขา
7ดูเถิด เราจะกระตุ้ นเขาจาก
สถานที�ซึ�งเจ้าขายเขาไปนั&น เรา
จะตอบสนองการกระทาํของเจ้า
บนศีรษะของเจ้าเอง
8 เราจะขายบุตรชายและบุตร
สาวของเจ้าไว้ในมือของคนยู-
ดาห์ และเขาทั&งหลายจะขายต่อ
ไปยังคนเสบา แก่ประชาชาติ
หนึ�งที�อยู่ห่างไกลออกไป เพราะ
ว่า พระเยโฮวาห์ลั� นพระวาจา
แล้ว"
9จงประกาศข้อความต่อไปนี& ให้
นานาประชาชาติทราบว่า จง
เตรียมทาํการรบ จงปลุกใจชาย
ฉกรรจ์ทั&งหลาย ให้พลรบทั&งสิ& น
เข้ามาใกล้ ให้เขาขึ& นมาเถิด
10 จงตีผาลไถนาของเจ้าให้เป็น
ดาบ และตีขอลิดของเจ้าให้เป็น
ทวน ให้คนอ่อนแอพูดว่า "ฉัน

เป็นนักรบ"
11 บรรดาประชาชาติทั& งสิ& นเอ๋ย
จงรวมกันอยู่ล้อมรอบ จงรีบมา
เถิด จงเรียกประชุมกันที�นั�น โอ
ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงนาํ
นักรบของพระองค์ลงมา
12 ให้บรรดาประชาชาติตื� นตัว
และขึ& นมายังหุบเขาเยโฮชาฟัท
เพราะที� นั� นเราจะนั� งพิพากษา
บรรดาประชาชาติ ทั& งสิ& นที� อยู่
ล้อมรอบ
13 จงเอาเคียวเกี�ยวเถิด เพราะ
ถึงฤดูเกี�ยวแล้ว เข้าไปซิ ยํ�าเลย
เพราะบ่อยํ�าองุ่ นกาํลังเต็ม บ่อ
เก็บนํ&าองุ่ นล้นแล้ว เพราะว่า
ความชั� วของเขาทั& งหลายมาก
มายนัก
14 มวลชน มวลชนในหุบเขา
แห่งการตัดสิน เพราะวันแห่ง
พระเยโฮวาห์ใกล้เข้ามาแล้วใน
หุบเขาแห่งการตัดสิน
15 ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์จะ
มืดไป ดวงดาวจะอับแสง
16 พระเยโฮวาห์ จะทรงเปล่ ง
พระสิงหนาทจากศิโยน ทรง
เปล่งพระสุรเสียงของพระองค์
จากเยรูซาเล็ม และฟ้าสวรรค์
กับพิภพก็จะหวั� นไหว แต่พระ
เยโฮวาห์จะทรงเป็นความหวัง
แห่งประชาชนของพระองค์ เป็น
ที� กาํ บังเข้มแข็งของคนอิสรา-
เอล

(M) F พกษ CF:CQ (O) ยอล J:J (N) อสย CC:CF (Q) พบญ JF:JK; วนฉ F:CG; G:F
(H) สดด HO:CK; อสย JG:C (CK) มคา G:J (CC) อสค JQ:H-CQ (CF) F พศด FK:FO
(CJ) พบญ CO:H; มก G:FH (CG) ยอล J:F (CM) มธ FG:FH (CO) ยรม FM:JK-JC
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หน้า 1814โยเอล J

การกลบัสู่สภาพเดิม
ของอิสราเอล

17 "ดังนั& นเจ้าทั&งหลายจะได้รู้ว่า
เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
เจ้า ผู้ประทับในศิโยน ภูเขาบริ-
สุทธิR ของเรา แล้วเยรูซาเล็มจะ
เป็นเมืองบริสุทธิR  จะไม่มีคนต่าง
ด้าวผ่านเมืองนั&นไปอีกเลย
18 และอยู่ มาในวันนั& นจะมีนํ&า
องุ่ นใหม่หยดจากภูเขา และมี
นํ&านมไหลมาจากเนินเขา และ
ห้วยทั& งสิ& นของยูดาห์จะมีนํ&าไหล
และนํ&าพุจะมาจากพระนิเวศของ
พระเยโฮวาห์ และรดหุบเขา

ชิทธิม
19 อี ยิปต์จะกลายเป็นที� รกร้าง
และเอโดมจะกลายเป็นถิ� นทุร-
กันดารร้าง เพราะเหตุความ
รุนแรงที�กระทาํต่อชนชาติยูดาห์
เพราะว่าเขากระทาํให้ โลหิตที�
ปราศจากความผิดตกในแผ่น
ดินของเขา
20 แต่ ยูดาห์ จะมีคนอาศัยอยู่
เป็นนิตย์ และเยรูซาเล็มจะมีผู้
อาศัยอยู่ทุกชั�วอายุ
21 เราจะชาํระเลือดของเขาซึ� ง
ยังมิได้รับการชาํระ เพราะพระ
เยโฮวาห์ทรงสถิตในศิโยน"

(CN) สดด H:CC; อสย CF:O; อสค GQ:JM; ยอล J:FC; มคา G:N; ศฟย J:CG-CO
(CQ) โยบ FH:O; อสย MM:CF; อมส H:CJ (CH) อสย CC:CM; ศคย CK:CK; F ธส C:O
(FK) อสย JJ:FK; อสค JN:FM; อมส H:CM (FC) อสย G:G; อสค JO:FM; มธ FN:FM

 29_joe.pub 
 page 7

 Saturday, February 27, 2016 22:34 


