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หนนังสสือโยเอล
บทนนนำสสสู่โยเอล: หนนังสสือโยเอลเปป็นหนนนึ่งในงานเขขียนชชชิ้นแรกๆของพวกผผผู้พยากรณณ์ แมผู้

ประชาชาตชอชสราเอลไดผู้ถผกแบบ่งออกเปป็นสองสบ่วนไปแลผู้วกบ่อนถนงตอนนขีชิ้ คคาพยากรณณ์ของโยเอลกป็
ดผเหมสือนจะถผกกลบ่าวแกบ่อาณาจนักรฝบ่ายใตผู้ นนันึ่นคสือ ยผดาหณ์โดยตรง ผผผู้เชขีนึ่ยวชาญพระคนัมภขีรณ์หลายทบ่าน
คาดวบ่าเวลาทขีนึ่หนนังสสือโยเอลถผกเขขียนขนชิ้นคสือประมาณปขี 800 กบ่อน ค.ศ. นขีนึ่จนงทคาใหผู้โยเอลอยผบ่ในสมนัย
เดขียวกนับกษนัตรชยณ์ออุสซขียาหณ์และ 2 พงศาวดาร 26 การกวาดตผู้อนไปเปป็นเชลยยนังอนัสซขีเรขียและบาบช
โลนยนังไมบ่ไดผู้เกชดขนชิ้นในขณะนนัชิ้น

สาระสคาคนัญของหนนังสสือเลบ่มนขีชิ้เรชนึ่มตผู้นดผู้วยการพชพากษาทขีนึ่เกชดขนชิ้นในแผบ่นดชนนนัชิ้นในสมนัยนนัชิ้น
โดยพระเจผู้า ผผผู้พยากรณณ์ทบ่านนขีชิ้โดยทางพระวชญญาณบรชสอุทธชธจนงใชผู้เหตอุการณณ์เหลบ่านขีชิ้และพนัฒนาจน
กลายเปป็นคคาพยากรณณ์ไปไกลถนงเหตอุการณณ์ตบ่างๆในยอุคสอุดทผู้าย วลขีทขีนึ่วบ่า “วนันแหบ่งพระเยโฮวาหณ์” ถผก
ใชผู้หผู้าครนัชิ้งในหนนังสสือเลบ่มนขีชิ้และมองลบ่วงหนผู้าไปยนังเวลานนัชิ้นเมสืนึ่อพระเจผู้าจะทรงจนัดการกนับอชสราเอล
และโลกในการพชพากษา “วนันแหบ่งพระเยโฮวาหณ์” คสือเวลานนัชิ้นทขีนึ่เรชนึ่มตผู้นดผู้วยยอุคเจป็ดปขีและมองลบ่วง
หนผู้าไปยนังการเสดป็จกลนับมาของพระเมสสชยาหณ์และการสถาปนาอาณาจนักรของพระองคณ์

แมผู้โยเอลเปป็นหนนนึ่งในผผผู้พยากรณณ์สมนัยแรกๆทขีนึ่เขขียนเปป็นหนนังสสือ เขากป็เลป็งเหป็นถนงการรอุกราน
อชสราเอลในอนาคตโดยสนัตวณ์รผู้ายนนัชิ้น (โยเอล 2:1-10); การเสดป็จกลนับมาขององคณ์พระผผผู้เปป็นเจผู้าและ
ความพชนาศของปฏชปนักษณ์ตบ่อพระครชสตณ์ (โยเอล 2:11); การกลนับใจใหมบ่ของอชสราเอล (โยเอล 
2:12-17); การเทพระวชญญาณลงมาในยอุคสอุดทผู้ายลงบนอชสราเอล (โยเอล 2:28-29); การเสดป็จ
กลนับมาขององคณ์พระผผผู้เปป็นเจผู้าในสงบ่าราศขีเพสืนึ่อสถาปนาอาณาจนักรของพระองคณ์ (โยเอล 3:1-16); 
และพระพรตบ่างๆของอาณาจนักรนนัชิ้น (โยเอล 3:17-21) มขีความสอดคลผู้องกนันอยบ่างนบ่าทนนึ่งของคคา
สอนเรสืนึ่องอวสานกาลในผผผู้พยากรณณ์สมนัยแรกขนาดนขีชิ้ และแนบ่นอนวบ่าเหตอุผลสคาหรนับเรสืนึ่องนขีชิ้คสือการ
ดลใจของพระวชญญาณบรชสอุทธชธ



ภนำพรวมของโยเอล 1: โยเอล 1 เรชนึ่มตผู้นดผู้วยคคาเตสือนทขีนึ่เปป็นลางรผู้ายเกขีนึ่ยวกนับความรกรผู้างวบ่าง
เปลบ่าของแผบ่นดชนนนัชิ้นโดยภนัยพชบนัตชตบ่างๆของฝผงแมลง เราไมบ่ทราบชนัดเจนวบ่าภนัยพชบนัตชนขีชิ้กคาลนังเกชดขนชิ้น
อยผบ่ในขณะนนัชิ้นหรสือจะเกชดขนชิ้นในไมบ่ชผู้า ไมบ่วบ่ากรณขีใด โยเอลกป็กลบ่าวชนัดเจนวบ่าภนัยพชบนัตชนขีชิ้เปป็น
สนัญลนักษณณ์หนนนึ่งของการพชพากษาทขีนึ่จะมาของพระเจผู้าทขีนึ่มขีตบ่อแผบ่นดชนอชสราเอล ในบททขีนึ่สอง แมลง
เหลบ่านนัชิ้นทขีนึ่ถผกกลบ่าวถนงเหป็นไดผู้ชนัดวบ่าเปป็น ‘แมลง’ จรชงๆและพวกมนันมาเพสืนึ่อพชพากษาประชาชนทขีนึ่มนัก
กบฏของพระเจผู้า

ยอล 1:1-3 พระวจนะของพระเยโฮวาหห์ททที่มาถถึงโยเอล บบตรชายของเปธบเอล วว่า
ดดังนทนี้วว่า ตอนตข้นของหนนังสสือเลตมนภีรบตงบอกชนัดเจนถถึงแหลตงทภีที่มทำแรกสรุดของมนัน – “พระวจนะของ
พระเยโฮวทำหร” แมข้พระเจข้ทำตรนัสผตทำนททำงโยเอลผผข้รนับใชข้ของพระองคร พระเจข้ทำกกทรงเปกนผผข้แตตง
หนนังสสือเลตมนภีร  สธิที่งทภีที่ออกมทำโดยลมพระโอษฐรของพระเจข้ทำกกคสือ สธิที่งทภีที่พระเจข้ทำตรนัส ขข้อควทำมนนัรนของ
โยเอลเหกนไดข้ชนัดวตทำมทำจทำกพระเจข้ทำ ชสืที่อโยเอล มภีควทำมหมทำยตรงตนัววตทำ ‘พระเยโฮวทำหรทรงเปกน
พระเจข้ทำ’ เรทำไมตทรทำบเรสืที่องอสืที่นเกภีที่ยวกนับตนัวเขทำนอกเสภียจทำกวตทำเขทำถผกบรรยทำยวตทำเปกนบรุตรของเปธรุเอล

2 ทว่านผผผู้เฒว่าทดันี้งหลาย ขอจงฟดังเรรที่องนทนี้ ชาวแผว่นดดินทดันี้งสดินี้น ขอจงเงทที่ยหผฟดัง สดิที่งเหลว่านทนี้เคยเกดิด
มาในสมดัยของทว่าน หรรอเกดิดมาในสมดัยบรรพบบรบษของทว่านบผู้างหรรอ โยเอลเรธิที่มตข้นคททำพยทำกรณร
ของเขทำโดยกทำรกลตทำวแกตพวกผผข้เฒตทำของแผตนดธินนนัรน (คททำทภีที่แปลวตทำ แผว่นดดิน (ฮาเอเรทซณ์) เปกนคททำฮภีบรผ
พสืรนๆทภีที่ใชข้เพสืที่อบรรยทำยถถึงแผตนดธินอธิสรทำเอลมทำจนถถึงปนัจจรุบนัน มนันหมทำยถถึงแผตนดธินนนัรนทภีที่ทรงสนัญญทำ
ไวข้แกตอนับรทำฮนัม อธิสอนัคและยทำโคบ) โยเอลจถึงขอรข้องพวกผผข้เฒตทำของแผตนดธินนนัรน โดยถทำมพวกเขทำวตทำ
พวกเขทำเคยเหกนสธิที่งทภีที่ก ททำลนังเกธิดในแผตนดธินอธิสรทำเอลขณะนนัรนไหมตลอดเวลทำหลทำยปภีของพวกเขทำ 
กลตทำวอภีกนนัยหนถึที่ง ควทำมบทำปและกทำรพธิพทำกษทำทภีที่เปกนผลตทำมมทำของมนันไมตเคยมภีมทำกตอนใน
ประวนัตธิศทำสตรรของอธิสรทำเอลเลย กทำรพธิพทำกษทำก ททำลนังมทำถถึงแลข้วและจะมภีมทำกกวตทำนภีร อภีก

3 จงบอกใหผู้ลผกของทว่านทราบ และใหผู้ลผกบอกหลาน และใหผู้หลานบอกเหลนอทกชดัที่วอายบ
หนถึที่ง โยเอลจถึงเตสือนบรรดทำผผข้อทำศนัยแหตงแผตนดธินนนัรนในขณะนนัรนถถึงภนัยพธิบนัตธิแหตงกทำรพธิพทำกษทำของ
พระเจข้ทำ เขทำรข้องขอพวกผผข้เฒตทำของแผตนดธินนนัรนใหข้เตสือนลผกๆ หลทำนๆและเหลนๆของพวกเขทำถถึงกทำร



พธิพทำกษทำนนัรนทภีที่พวกเขทำกททำลนังจะนททำลงมทำสผตศภีรษะของพวกเขทำเอง ชตวงเวลทำตตทำงๆทภีที่ยทำกลททำบทำกทภีที่พวก
เขทำกททำลนังประสบอยผตเปกนผลทภีที่ตทำมมทำของควทำมบทำปของพวกเขทำและควทำมทรุกขรลททำบทำกมทำกกวตทำนภีรกก
ก ททำลนังใกลข้เขข้ทำมทำ

ยอล 1:4-5 สดิที่งใดททที่ตดัตั๊กแตนวดัยเดดินกดินเหลรอ ตดัตั๊กแตนวดัยบดินกก็กดินเสทย สดิที่งใดททที่
ตดัตั๊กแตนวดัยบดินกดินเหลรอตดัตั๊กแตนวดัยกระโดดกก็กดินเสทย สดิที่งใดททที่ตดัตั๊กแตนวดัยกระโดดกดินเหลรอตดัตั๊กแตนวดัย
คลานกก็กดินเสทย เหกนไดข้ชนัดวตทำพระเจข้ทำทรงใชข้ภนัยพธิบนัตธิตตทำงๆของฝผงแมลงทภีที่ก นัดกธินมทำทททำลทำยพสืชผล
ของอธิสรทำเอลเพสืที่อเปกนกทำรตภีสอนเพรทำะควทำมบทำปของพวกเขทำ ‘แมลง’ สภีที่ชนธิดทภีที่แตกตตทำงกนันถผก
กลตทำวถถึง บทำงชนธิดถผกคธิดวตทำเปกนรผปแบบตนัวอตอนของแมลงทภีที่โตแลข้ว เชตน ตนั ตกแตนวนัยเดธินเปกนรผป
แบบวนัยรรุตนของตนั ตกแตนวนัยบธิน และตนั ตกแตนวนัยกระโดดเปกนรผปแบบวนัยรรุตนของตนั ตกแตนวนัยคลทำน ไมต
วตทำกรณภีใด พวกมนันกกเปกนแมลงทภีที่ก นัดกธินซถึที่งสทำมทำรถทททำใหข้พสืชผลเกลภีรยงไดข้ เนสืที่องจทำกอธิสรทำเอลใน
สมนัยนนัรนมภีเศรษฐกธิจทภีที่พถึที่งพทำกทำรเพทำะปลผกเปกนหลนัก ภนัยพธิบนัตธินภีร จถึงบอกเปกนนนัยถถึงควทำมเสภียหทำยรข้ทำย
แรง นภีที่บอกเปกนนนัยดข้วยวตทำภนัยพธิบนัตธิทภีที่เปกนกทำรตภีสอนนภีรก ททำลนังเกธิดขถึรนแลข้ว

5 เจผู้าพวกขทนี้เมาเออ๋ย จงตรที่นขถึนี้นและรผู้องไหผู้เถดิด นดักดรที่มเหลผู้าองบว่นทบกคนเออ๋ย จงโอดครวญเถดิด 
เพราะวว่านนนี้าองบว่นใหมว่ถผกตดัดขาดจากปากของเจผู้าทดันี้งหลายแลผู้ว โยเอลบอกเปกนนนัยอยตทำงชนัดเจน
วตทำกทำรเมทำเหลข้ทำเปกนปนัญหทำหนถึที่งในยผดทำหรในสมนัยนนัรน กทำรพธิพทำกษทำทภีที่จะมทำซถึที่งทททำลทำยพสืชผลเกกบเกภีที่ยว
ทภีที่เปกนองรุตนกกจะพรทำกเหลข้ทำองรุตนไปจทำกพวกขภีร เมทำแหตงยผดทำหร เขทำจถึงรข้องบอกพวกเขทำอยตทำงเยข้ยหยนันใหข้
รข้องไหข้และโอดครวญเรสืที่องกทำรอดดสืที่มเหลข้ทำของพวกเขทำ

ยอล 1:6-7 เพราะวว่าประชาชาตดิหนถึที่งไดผู้ขถึนี้นมาสผผู้กดับแผว่นดดินของขผู้าพเจผู้า เขามท
ทดันี้งกนาลดังมากและมทจนานวนนดับไมว่ถผู้วน ฟดันของมดันเหมรอนฟดันสดิงโต เขทนี้ยวของมดันเหมรอนเขทนี้ยว
สดิงโตผผผู้ยดิที่งใหญว่ คททำทภีที่แปลวตทำ ประชาชาตดิ คสือคททำฮภีบรผพสืรนๆ (โกย) ซถึที่งเปกนทภีที่มทำของคททำยธิว โกยชม ใน
ปนัจจรุบนัน มนันหมทำยถถึงพวกคนตตทำงชทำตธิโดยทนั ที่วไป อยตทำงไรกกตทำม ตรงนภีรมนันอทำจถผกใชข้เพสืที่อเปกนภทำพ
เปรภียบถถึงฝผงแมลงเหลตทำนนัรนทภีที่ก ททำลนังรรุกรทำน ไมตวตทำกรณภีใด พวกนภีรกกจะผลทำญพสืชผลแหตงแผตนดธินนนัรน
จนเกลภีรยง แมข้คททำอรุปมทำในอธิสยทำหร 5 ยนังไมตไดข้ถผกเขภียนขถึรนโดยอธิสยทำหรเกภีที่ยวกนับกทำรทภีที่อธิสรทำเอลเปกน



เถทำองรุตนทภีที่ถผกเลสือกสรรของพระเจข้ทำซถึที่งถผกปลผกไวข้ในสวนองรุตนของพระองคร มนันกกมภีกทำรอข้ทำงอธิงถถึง
เรสืที่องนนัรนแบบกลทำยๆตรงนภีร  เหมสือนสธิงโตตนัวหนถึที่งทภีที่ก นัดกธินหรสือกองทนัพหนถึที่งทภีที่รรุกรทำน แผตนดธิน
อธิสรทำเอลกททำลนังจะถผกทททำลทำยโดยฝผงตนั ตกแตนวนัยบธินและตนัวอตอนของพวกมนันซถึที่งเปกนวธิธภีหนถึที่งในกทำรตภี
สอนอธิสรทำเอลโดยพระเจข้ทำเพรทำะควทำมบทำปของมนัน

7 มดันไดผู้ทนาลายเถาองบว่นของขผู้าพเจผู้าเสทย และไดผู้ปอกเปลรอกตผู้นมะเดรที่อของขผู้าพเจผู้า มดันลอก
เปลรอกออกและโยนทดินี้งเสทย กดิที่งกผู้านกก็ดผขาวโพลน ภนัยพธิบนัตธิทภีที่รรุกรทำนของฝผงแมลงทภีที่ก นัดกธินจะกนัดกธิน
ใบและผลของเถทำองรุตนและปอกเปลสือกตข้นมะเดสืที่อทนัรงหลทำย จนกระทนั ที่งวนันนภีร  ฝผงสนัตวรทภีที่หธิวโซในทธิศ
เหนสือตอนไกลในชตวงฤดผหนทำวทภีที่โหดรข้ทำยจะกธินเปลสือกตข้นไมข้โดยปอกลอกตข้นไมข้จนเตภียนและ
ทททำใหข้ตข้นไมข้ดผเหมสือนมภีสภีขทำว นภีที่บอกเปกนนนัยถถึงควทำมพธินทำศอยตทำงสธิรนเชธิงของพสืชผลตตทำงๆ

ยอล 1:8-13 จงโอดครวญอยว่างหญดิงพรหมจารทซถึที่งคาดเอวดผู้วยผผู้ากระสอบททที่ไวผู้
ทบกขห์ใหผู้สามทของเธอททที่ไดผู้เมรที่อวดัยสาว 9 ธดัญญบผชาและเครรที่องดรที่มบผชาไดผู้ถผกตดัดขาดเสทยจากพระ
นดิเวศของพระเยโฮวาหห์ ปบโรหดิตผผผู้ปรนนดิบดัตดิของพระเยโฮวาหห์กก็โศกเศรผู้า 10 นากก็รผู้าง พรนี้นดดินกก็เศรผู้า
โศก เพราะขผู้าวถผกทนาลายเสทย นนนี้าองบว่นใหมว่กก็แหผู้งไปหมด นนนี้ามดันกก็ขาดมรอไป พระเจข้ทำโดยททำงโยเอล
จถึงรข้องขอคนหลทำยกลรุตมในอธิสรทำเอลใหข้รทที่ทำไหข้มทำสผตกทำรกลนับใจใหมต กทำรถวทำยเครสืที่องสนักกทำรบผชทำ
ตตทำงๆของพระวธิหทำรจถึงถผกหยรุดไปเพรทำะขข้ทำวและนทรทำองรุตนทภีที่จททำเปกนสททำหรนับเครสืที่องบผชทำเชตนนนัรนถผก
ทททำลทำยเสภียแลข้วเพรทำะเหตรุภนัยพธิบนัตธินนัรน

11 โอ ชาวนาทดันี้งหลายเออ๋ย จงอดับอายไปเถดิด โอ ผผผู้แตว่งเถาองบว่นเออ๋ย จงครนที่าครวญเนรที่องดผู้วย
ขผู้าวสาลทและขผู้าวบารห์เลยห์ เพราะผลของนากก็ถผกทนาลายไปหมด 12 เถาองบว่นกก็เหทที่ยว ตผู้นมะเดรที่อกก็แหผู้ง
ไป ตผู้นทดับทดิม ตผู้นอดินทผลดัม และตผู้นแอบเปดินี้ล ตผู้นไมผู้ในนาทดันี้งสดินี้นกก็เหทที่ยวไป เพราะความยดินดทกก็เหทที่ยว
ไปจากบบตรทดันี้งหลายของมนบษยห์ 13 ทว่านปบโรหดิตทดันี้งหลายเออ๋ย จงคาดเอวและโอดครวญ ทว่านผผผู้
ปรนนดิบดัตดิททที่แทว่นบผชา จงครนที่าครวญ ทว่านผผผู้ปรนนดิบดัตดิพระเจผู้าของขผู้าพเจผู้า จงเขผู้าไปสวมผผู้า
กระสอบนอนคผู้างครนสดักครนหนถึที่ง เพราะวว่าธดัญญบผชาและเครรที่องดรที่มบผชาไดผู้ขาดไปเสทยจากพระ
นดิเวศแหว่งพระเจผู้าของทว่าน พวกปรุโรหธิตจะไมตเพภียงรทที่ทำไหข้เพรทำะกทำรปรนนธิบนัตธิของพวกเขทำถผก



ขนัดจนังหวะเทตทำนนัรน แตตบรรดทำผผข้ผลธิตพสืชผลตตทำงๆดข้วย พระเจข้ทำจถึงทรงเรภียกระดนับพสืรนฐทำนเหลตทำนภีรของ
สนังคมอธิสรทำเอลใหข้อนับอทำยและครทที่ทำครวญถถึงควทำมสผญเสภียพสืชผลและรทำยไดข้ของพวกเขทำ บรรดทำผผข้
ผลธิตพสืชผลตตทำงๆของแผตนดธินนนัรนไมตเพภียงหมดเนสืรอหมดตนัวเทตทำนนัรน แตตโภคภนัณฑรตตทำงๆสททำหรนับพระ
วธิหทำรยนังถผกกททำจนัดไปเสภียดข้วยอนันเปกนผลทภีที่ตทำมมทำ เศรษฐกธิจทภีที่พถึที่งพทำกทำรเพทำะปลผกของประชทำชทำตธิ
นนัรนไดข้ถผกทททำลทำยไปเสภียแลข้ว พระเจข้ทำจถึงทรงเรภียกพวกเขทำใหข้รทที่ทำไหข้ และยธิ ที่งกวตทำนนัรนคสือใหข้กลนับใจเสภีย
ใหมต

ยอล 1:14 จงเตรทยมตดัวถรออดอาหาร จงเรทยกประชบมอดันศดักดดิดิ์สดิทธดิดิ์ จงรวบรวม
บรรดาผผผู้ใหญว่และชาวแผว่นดดินทดันี้งสดินี้นไปยดังพระนดิเวศของพระเยโฮวาหห์พระเจผู้าของทว่าน และรผู้อง
ทผลตว่อพระเยโฮวาหห์ ดนังนนัรนโยเอลจถึงเตสือนสตธิประชทำชทำตธินนัรนและเหลตทำผผข้นททำของมนันใหข้เรภียกใหข้มภี
กทำรถสืออดอทำหทำรและถตอมตนัวลงตตอพระพนักตรรพระเจข้ทำของพวกเขทำในกทำรกลนับใจใหมต

ยอล 1:15 อนดิจจาหนอวดันนดันี้น เพราะวดันแหว่งพระเยโฮวาหห์ใกลผู้เขผู้ามาแลผู้ว วดัน
นดันี้นจะมาเปก็นการทนาลายจากองคห์ผผผู้ทรงมหดิทธดิฤทธดิดิ์ โอบทำดภียรเขภียนกตอนหนข้ทำโยเอลและใชข้วลภีทภีที่วตทำ
 “วนันแหตงพระเยโฮวทำหร” กทำรประยรุกตรใชข้ในทนันทภีของ “วนันแหตงพระเยโฮวทำหร” อทำจหมทำยถถึงกทำรตภี
สอนของพระเจข้ทำทภีที่อธิสรทำเอลกททำลนังประสบอยผตในภนัยพธิบนัตธิของฝผงแมลงนนัรน อยตทำงไรกกตทำม นภีที่นตทำจะ
เปกนกทำรบอกใบข้แรกๆของวลภีนภีร ในควทำมหมทำยเชธิงอวสานกาล นนัที่นกกคสือ โยเอลเปกนคนแรกในพวก
ผผข้พยทำกรณรทภีที่เขภียนหนนังสสือทภีที่เรภียกวนันทภีที่จะมทำนนัรนของกทำรแทรกแซงของพระเจข้ทำในกธิจกทำรตตทำงๆของ
มนรุษยรวตทำ “วนันแหตงพระเยโฮวทำหร”

ดนังทภีที่หมทำยเหตรุไวข้ในควทำมเหกนทภีที่เปกนบทนททำ “วนันแหตงพระเยโฮวทำหร” คสือเวลทำนนัรนซถึที่งเรธิที่มตข้น
พรข้อมกนับยรุคเจกดปภีและตตอเนสืที่องไปจนตลอดยรุคพนันปภีและเรสืที่อยไปจนนธิรนันดรรกทำลดข้วยเมสืที่อพระเจข้ทำ
โดยททำงพระบรุตรของพระองครทรงเขข้ทำแทรกแซงในกธิจกทำรตตทำงๆของมนรุษยรโดยตรง มนันเรธิที่มตข้นใน
ตอนแรกในกทำรพธิพทำกษทำทภีที่มภีตตอควทำมบทำปตลอดยรุคเจกดปภี จทำกนนัรนมนันกกเบตงบทำนในอทำณทำจนักรของ
องครพระผผข้เปกนเจข้ทำของเรทำเมสืที่อพระองครทรงสถทำปนทำรทำชบนัลลนังกรของพระองครและครอบครองบน
แผตนดธินโลกนภีร



ตรงนภีรภนัยพธิบนัตธิของฝผงแมลงทภีที่ก นัดกธินถผกมองวตทำเปกนสธิที่งทภีที่นททำหนข้ทำกตอนถถึงวนันยธิที่งใหญตนนัรนซถึที่งจะ
ถผกกลตทำวถถึงอยตทำงละเอภียดมทำกขถึรนในบททภีที่ 2 และ 3 สนังเกตวตทำวนันแหตงพระเยโฮวทำหรถผกเรภียกวตทำเปกน 
“กทำรทททำลทำยจทำกองครผผข้ทรงมหธิทธธิฤทธธิธ ”

ยอล 1:16-18 อาหารถผกตดัดออกจากเบรนี้องหนผู้าสายตาของพวกเราแลผู้ว เออ ความ
ปทตดิและความยดินดทกก็ขาดไปจากพระนดิเวศแหว่งพระเจผู้าของเราแลผู้ว มดิใชว่หรรอ 17 เมลก็ดพรชกก็เนว่าอยผว่
ในดดิน ฉางกก็รกรผู้าง ยบผู้งกก็หดักพดังลง เพราะวว่าขผู้าวเหทที่ยวแหผู้งไปเสทยแลผู้ว 18 สดัตวห์ทดันี้งหลายรผู้องครวญ
ครางแลผู้วหนอ ฝผงวดัวกก็งบนงง เพราะวว่าไมว่มททบว่งหญผู้าใหผู้มดัน ฝผงแกะกก็อว่อนระอาไป โยเอลพรรณนทำ
ตตอไปวตทำในสมนัยของเขทำ ฝผงแมลงเหลตทำนภีรทภีที่กนัดกธินไดข้ทททำลทำยแผตนดธินนนัรนเสภียแลข้ว ในเศรษฐกธิจทภีที่
พถึที่งพทำกทำรเพทำะปลผกเชตนทภีที่อธิสรทำเอลเปกน ชภีวธิตควทำมเปกนอยผตและฐทำนเศรษฐกธิจของประชทำชทำตธินนัรนไดข้
ถผกทททำลทำยเสภียแลข้ว แมข้แตตสนัตวรทนัรงหลทำยทภีที่ผผข้คนเลภีรยงไวข้ตตทำงกกงรุนงงและทรุกขรทรมทำนเพรทำะภนัยพธิบนัตธินภีร
เชตนกนัน

ยอล 1:19-20 โอ ขผู้าแตว่พระเยโฮวาหห์ ขผู้าพระองคห์รผู้องทผลพระองคห์ เพราะวว่าไฟไดผู้
เผาผลาญทบว่งหญผู้าแหว่งถดิที่นทบรกดันดาร และเปลวไฟไดผู้ไหมผู้ตผู้นไมผู้ในทบว่งนาเสทยหมดแลผู้ว 20 ถถึงแมผู้วว่า
สดัตวห์ปว่ากก็รผู้องทผลพระองคห์ดผู้วย เพราะวว่านนนี้าในหผู้วยแหผู้งไป และไฟกก็เผาผลาญทบว่งหญผู้าแหว่งถดิที่น
ทบรกดันดาร กทำรตอบสนองของโยเอลทภีที่มภีตตอกทำรพธิพทำกษทำนภีรคสือ รข้องทผลตตอพระเจข้ทำ เขทำนททำเสนอคดภี
ของตนตตอพระพนักตรรพระเจข้ทำ โดยพรรณนทำถถึงควทำมพธินทำศของแผตนดธินนนัรน แมข้แตตพวกสนัตวรกกรข้อง
ออกมทำดข้วยควทำมเจกบปวด เพรทำะวตทำแมลงเหลตทำนนัรนไดข้กนัดกธินใบตข้นไมข้ตตทำงๆของแผตนดธินนนัรนเสภีย
แลข้ว ดวงอทำทธิตยรจถึงเผทำตอไมข้ทภีที่เหลสืออยผ ตจนถถึงขนทำดทภีที่วตทำแผตนดธินนนัรนถผกเปรภียบเหมสือนวตทำถผกเผทำดข้วย
ไฟ มภีบทเรภียนหนถึที่งทภีที่จรธิงจนังสททำหรนับเรทำทรุกวนันนภีร  มนันจะเปกนบทเรภียนสททำหรนับอธิสรทำเอลสนักวนันหนถึที่ง
ดข้วยเมสืที่อเหตรุกทำรณรตตทำงๆในยรุคสรุดทข้ทำยเกธิดกนับพวกเขทำในตอนนนัรน

*****

ภนำพรวมของโยเอล 2: เหมสือนกนับคคาพยากรณณ์สบ่วนใหญบ่ในพระคนัมภขีรณ์เดชม ผผผู้พยากรณณ์ทบ่าน
นขีชิ้กลบ่าวถนงความตผู้องการตบ่างๆในแผบ่นดชนนนัชิ้นในขณะนนัชิ้น แตบ่ในการทคาเชบ่นนนัชิ้นเขากป็ประยอุกตณ์ใชผู้กนับ



เหตอุการณณ์ตบ่างๆในอนาคตดผู้วย ในโยเอล 2 แมผู้เหป็นไดผู้ชนัดวบ่ามขีการอผู้างอชงถนงความตผู้องการตบ่างๆ
ฝบ่ายวชญญาณของสมนัยนนัชิ้นดผู้วย จอุดสนใจใหญบ่กวบ่ากป็อยผบ่ทขีนึ่วนันแหบ่งพระเยโฮวาหณ์ทขีนึ่จะมาในอนาคต 
กลบ่าวยบ่อๆกป็คสือ เราตผู้องระลนกวบ่าวนันแหบ่งพระเยโฮวาหณ์คสือ เวลานนัชิ้นเมสืนึ่อพระเจผู้าทรงเขผู้าแทรกแซงใน
กชจการตบ่างๆของมนอุษยณ์โดยตรง โดยทรงเขผู้าควบคอุมเหตอุการณณ์ตบ่างๆของมนอุษยณ์ มนันจะเรชนึ่มตผู้นดผู้วย
ยอุคเจป็ดปขี แตบ่ตบ่อเนสืนึ่องไปจนตลอดยอุคพนันปขีและเรสืนึ่อยไปจนตลอดนชรนันดรณ์กาล โยเอล 2 นคาเสนอ
ขผู้อมผลเชชงลนกเกขีนึ่ยวกนับทนัชิ้งยอุคเจป็ดปขีและยอุคพนันปขี โดยเฉพาะจากมอุมมองของอชสราเอลในสมนัยนนัชิ้น 

ยอล 2:1 จงเปว่าแตรททที่ในศดิโยน จงเปลว่งเสทยงปลบกบนภผเขาบรดิสบทธดิดิ์ของ
ขผู้าพเจผู้า ใหผู้ชาวแผว่นดดินทดันี้งสดินี้นตดัวสดัที่น เพราะวดันแหว่งพระเยโฮวาหห์กนาลดังมาแลผู้ว ใกลผู้เขผู้ามาแลผู้ว แนต
นอนวตทำศชโยน เปกนชสืที่อเรภียกทนั ที่วไปทภีที่หมทำยถถึงกรรุงเยรผซทำเลกม และถผกหมทำยเหตรุเพธิที่มเตธิมวตทำเปกน “ภผเขทำ
บรธิสรุทธธิธ ” ของพระเจข้ทำ ในสมนัยโบรทำณ กทำรเปตทำแตรในรผปแบบหนถึที่งทภีที่เฉพทำะเจทำะจงคสือ กทำรเตสือน
ภนัยถถึงกทำรรรุกรทำนทภีที่ใกลข้เขข้ทำมทำ มนันกกคงคลข้ทำยกนับระบบเตสือนภนัยดข้วยเสภียงไซเรนซถึที่งพบเปกนปกตธิใน
ครถึที่งหลนังของศตวรรษทภีที่ยภีที่สธิบ กทำรเตสือนตรงนภีร จถึงมภีแกตอธิสรทำเอลเกภีที่ยวกนับวนันแหตงพระเยโฮวทำหรทภีที่
ก ททำลนังใกลข้เขข้ทำมทำ ดนังทภีที่บทนภีร จะคตอยๆเผยใหข้เหกน “วนันแหตงพระเยโฮวทำหร” ตรงนภีร เหกนไดข้ชนัดวตทำเปกน
เรสืที่องอวสทำนกทำล นนัที่นคสือ มภีลนักษณะเปกนคททำพยทำกรณรถถึงเหตรุกทำรณรตตทำงๆในยรุคสรุดทข้ทำย

ยอล 2:2-3 เปก็นวดันแหว่งความมรดและความมรดครถึนี้ม เปก็นวดันททที่มทเมฆและความ
มรดทถึบ ดบจแสงสวว่างยามเชผู้าททที่แผว่ปกคลบมไปทดัที่วภผเขาทดันี้งหลาย ประชาชนจนานวนมากและมทกนาลดังยดิที่ง
ตดันี้งแตว่สมดัยโบราณกก็ไมว่เคยมทเหมรอนอยว่างนทนี้ และตดันี้งแตว่นทนี้ไปกก็จะไมว่มทอทกตลอดปททดันี้งหลายชดัที่วอายบ 
“วนันแหตงพระเยโฮวทำหร” จะเรธิที่มตข้นในกทำรพธิพทำกษทำเมสืที่อพระพธิโรธของพระเจข้ทำถผกเทออกแกตชทำว
โลกทภีที่ไมตมภีพระเจข้ทำและกระทนั ที่งแกตอธิสรทำเอลประชทำชนของพระองครดข้วย มนันจะไมตเพภียงเปกนชตวง
เวลทำแหตงควทำมมสืดในควทำมหมทำยเชธิงเปรภียบเทภียบเทตทำนนัรน แตตในควทำมหมทำยตรงตนัวดข้วยเมสืที่อวธิถภีแหตง
ระบบสรุรธิยจนักรวทำลและดวงดทำวตตทำงๆถผกเปลภีที่ยนแปลงไป ดผ อธิสยทำหร 8:22, 60:2 ไมตเคยมภีใคร
พบเหกนเหตรุกทำรณรทภีที่นตทำกลนัวเหลตทำนนัรนแหตงยรุคเจกดปภีมทำกตอนเลยในประวนัตธิศทำสตรรมนรุษยร



3 ไฟเผาผลาญอยผว่ขผู้างหนผู้ามดันทดันี้งหลาย และเปลวไฟไหมผู้อยผว่ขผู้างหลดัง แผว่นดดินนดันี้นเหมรอน
สวนเอเดนกว่อนหนผู้ามดันทดันี้งหลาย พอใหผู้หลดังมดันไปแลผู้วกก็เปก็นถดิที่นทบรกดันดารททที่รกรผู้าง ไมว่มทอะไรจะ
รอดพผู้นมดันเลย แมข้กทำรประยรุกตรใชข้ในทนันทภีของคททำพยทำกรณรนภีร อทำจหมทำยถถึงกทำรรรุกรทำนของอนัสซภีเรภีย
ทภีที่จะมทำในอภีกประมทำณ 75 ปภีตตอมทำดข้วย บรธิบททภีที่ใหญตกวตทำกกจะพธิสผจนรวตทำหมทำยถถึงเหตรุกทำรณรตตทำงๆใน
ยรุคสรุดทข้ทำยใน “วนันแหตงพระเยโฮวทำหร” ในชตวงยรุคเจกดปภี จะมภีกทำรรรุกรทำนแผตนดธินอธิสรทำเอลอยตทำงนข้อย
สองครนัร งและอทำจมทำกกวตทำนนัรน เมสืที่อปฏธิปนักษรตตอพระครธิสตรขถึรนเรสืองอททำนทำจ กองทนัพของมนันจะเขข้ทำยถึด
ครองแผตนดธินนนัรน ประมทำณตอนกลทำงของยรุคเจกดปภี ดทำเนภียล 11 และเอเสเคภียล 38-39 บตงบอกวตทำ
กองทนัพรนัสเซภียจะรรุกรทำนเพภียงเพสืที่อทภีที่จะถผกทททำลทำยบนเทสือกเขทำแหตงอธิสรทำเอล สรุดทข้ทำยแลข้ว พอถถึงวนัน
ทข้ทำยๆของยรุคเจกดปภี ปฏธิปนักษรตตอพระครธิสตร (หรสือสนัตวรรข้ทำยนนัรน) จะรวบรวมกองทนัพตตทำงๆของโลก
ภทำยใตข้ประชทำชทำตธิตตทำงๆทภีที่ถผกรวมเขข้ทำดข้วยกนันเปกนหนถึที่งของมนันและรรุกรทำนอธิสรทำเอลโดยใชข้ก ททำลนัง 
จนนททำไปสผตสงครทำมแหตงอทำรมทำเกดโดนและกทำรเสดกจกลนับมทำของพระครธิสตร ตรงนภีรหนถึที่งในกทำร
รรุกรทำนอนันรรุนแรงเหลตทำนนัรนในวนันแหตงพระเยโฮวทำหรดผเหมสือนจะถผกสสืที่อถถึง

ยอล 2:4-9 รว่างของมดันทดันี้งหลายเหมรอนรว่างของพวกมผู้า มดันจะวดิที่งเหมรอนกดับมผู้า
สงคราม 5 เหมรอนอยว่างเสทยงรถรบ มดันจะเผว่นอยผว่บนยอดเขา เหมรอนเสทยงแตกของเปลวไฟททที่ไหมผู้
ตอขผู้าว เหมรอนกองทดัพอดันเขผู้มแขก็งแปรกระบวนเขผู้าสงคราม 6 เมรที่อชนชาตดิทดันี้งหลายเหก็นหนผู้ามดันกก็
จะกระสดับกระสว่าย ใบหนผู้าทบกคนกก็จะซทดเซทยว 7 มดันทดันี้งหลายจะวดิที่งเหมรอนทหาร และปทนกนาแพง
เหมรอนนดักรบ ตว่างกก็จะเดดินไปตามทางของตดัว มดันจะไมว่แตกแถวออกไป 8 มดันทดันี้งหลายจะไมว่รวน
กดันเลย ตว่างกก็จะเดดินอยผว่ในทางของตน เมรที่อมดันตะลบยดาบ มดันกก็ไมว่ไดผู้รดับบาดเจก็บ 9 มดันจะกระโดด
เขผู้าในเมรอง มดันจะวดิที่งอยผว่บนกนาแพงเมรอง มดันจะปทนเขผู้าไปในบผู้านเรรอน มดันจะเขผู้าไปทางหนผู้าตว่าง
เหมรอนกดับโจร

กทำรรรุกรทำนอธิสรทำเอลครนัร งหนถึที่งถผกพรรณนทำถถึง แมข้มภีคททำพยทำกรณรระยะสนัรนเกภีที่ยวกนับกทำร
รรุกรทำนของอนัสซภีเรภียในอภีกหลทำยสธิบปภีตตอมทำอยตทำงแนตนอน กทำรรรุกรทำนแผตนดธินนนัรนในครนัร งนภีร กกมภีควทำม
เหมสือนกนับเหตรุกทำรณรตตทำงๆทภีที่ถผกเขภียนถถึงในวธิวรณร 9:1-12 เปกนพธิเศษซถึที่งเปกนกทำรพธิพทำกษทำของแตร
คนันทภีที่หข้ทำ ในตอนนนัรนพวกผผข้รรุกรทำนดผเหมสือนจะมภีพลนังเหนสือธรรมชทำตธิและเปกนเชตนผภีปภีศทำจ กทำร



รรุกรทำนทนัรงสองนนัรนเปกนเหมสือนภนัยพธิบนัตธิหนถึที่งทภีที่ทททำลทำยลข้ทำงและในทนัรงสองครนัร งเหลตทำผผข้รรุกรทำนมภีรผป
ลนักษณรเหมสือนมข้ทำ (วธิวรณร 9:7 และโยเอล 2:4) เหกนไดข้ชนัดวตทำหนถึที่งในกทำรพธิพทำกษทำของพระเจข้ทำในวนัน
นนัรนทภีที่กระทททำตตออธิสรทำเอลจะเปกนกทำรปลดปลตอยสธิที่งมภีชภีวธิตทภีที่เปกนปภีศทำจออกมทำซถึที่งจะรรุกรทำนแผตนดธิน
นนัรน ประเดกนทภีที่สททำคนัญกวตทำกกคสือ กองทนัพหนถึที่งทภีที่มภีระเบภียบซถึที่งไมตมภีอะไรหยรุดยนัรงมนันไดข้ขณะทภีที่พวกมนัน
เคลสืที่อนทนัพไปทนั ที่วแผตนดธินนนัรนอยตทำงไมตหยรุดหยตอน อนัสซภีเรภียจะเหยภียบยทที่ทำอธิสรทำเอลและในชตวงยรุคเจกด
ปภี กองทนัพตตทำงๆของคนตตทำงชทำตธิทนัรงของคนรนัสเซภียและปฏธิปนักษรตตอพระครธิสตรจะเหยภียบยทที่ทำอธิสรทำเอล
ไมตมภีสธิที่งใดทภีที่เปกนของมนรุษยรจะหยรุดยนัรงพวกมนันไดข้

ยอล 2:10 แผว่นดดินโลกจะหวดัที่นไหวตว่อหนผู้ามดัน ฟผู้าสวรรคห์จะสดัที่นสะเทรอน ดวง
อาทดิตยห์และดวงจดันทรห์จะมรดไป ดวงดาวจะอดับแสง เกรงวตทำจะมภีผผข้ใดสงสนัยเกภีที่ยวกนับกทำรประยรุกตรใชข้
แบบอวสทำนกทำลของคททำพยทำกรณรนภีร  ขข้อนภีรกลตทำวชนัดเจนวตทำมนันเปกนอวสทำนกทำล แมข้บทำงคนอทำจทธิรงกทำร
อตทำนแบบตรงตนัวและถสือวตทำขข้อนภีรมภีควทำมหมทำยเชธิงเปรภียบเทภียบ มนันกกสอดคลข้องกนับเนสืรอหทำสตวนอสืที่นๆ
ของพระคนัมภภีรรทภีที่เปกนคททำพยทำกรณรถถึงเหตรุกทำรณรเดภียวก นันนภีร  ในขข้ออข้ทำงอธิงหลทำยขข้อทภีที่พผดถถึงยรุคเจกดปภี 
แผตนดธินไหวครนัร งใหญตกกถผกกลตทำวถถึงเชตนเดภียวกนับควทำมสนัที่นสะเทสือนตตทำงๆในฟข้ทำสวรรคร ดผ อธิสยทำหร 
24:23; มนัทธธิว 24:29; วธิวรณร 6:12-13 และ 16:10, 18

ยอล 2:11 พระเยโฮวาหห์จะทรงสว่งพระสบรเสทยงตว่อหนผู้ากองทดัพของพระองคห์ 
เพราะคว่ายของพระองคห์ใหญว่โตยดิที่งนดัก ผผผู้ททที่กระทนาตามพระวจนะของพระองคห์นดันี้นมทเดชานบภาพ
มาก เพราะวว่าวดันแหว่งพระเยโฮวาหห์เปก็นวดันใหญว่โตและนว่ากลดัวยดิที่งนดัก ผผผู้ใดเลว่าจะทนอยผว่ไดผู้ แมข้อทำจมภี
กทำรอข้ทำงอธิงถถึงกทำรชตวยยผดทำหรใหข้พข้นโดยพระเจข้ทำใน 2 พงศรกษนัตรธิยร 19:35 กทำรประยรุกตรใชข้ทภีที่ใหญตกวตทำ
กกยตอมกลตทำวถถึงกทำรชตวยอธิสรทำเอลใหข้พข้นโดยพระเจข้ทำตอนสธิรนยรุคเจกดปภีเมสืที่อพระเยซผครธิสตรทรงผตทำฟข้ทำ
สวรรครออกเปกนสองซภีกดข้วยฤทธทำนรุภทำพและสงตทำรทำศภีใหญตยธิที่ง ในวนันนนัรนดข้วยลมพระโอษฐรของ
พระองครพระองครจะทรงสนังหทำรเหลตทำคนชนั ที่ว องครพระผผข้เปกนเจข้ทำจะเสดกจมทำดข้วยฤทธทำนรุภทำพเพสืที่อ
จนัดกทำรกนับเหลตทำผผข้รรุกรทำนแผตนดธินของพระองคร ดผ 2 เธสะโลนธิกทำ 1:7-8 และวธิวรณร 19:11-18



ยอล 2:12-13 พระเยโฮวาหห์ตรดัสวว่า "ดดังนดันี้น เจผู้าทดันี้งหลายจงกลดับมาหาเราเสทย
เดทดี๋ยวนทนี้ดผู้วยความเตก็มใจ ดผู้วยการอดอาหาร ดผู้วยการรผู้องไหผู้และดผู้วยการโอดครวญ 13 จงฉทกใจ
ของเจผู้า มดิใชว่ฉทกเสรนี้อผผู้าของเจผู้า" จงหดันกลดับมาหาพระเยโฮวาหห์พระเจผู้าของทว่านทดันี้งหลาย เพราะวว่า
พระองคห์ทรงกอปรดผู้วยพระคบณและทรงพระกรบณา ทรงกรดินี้วชผู้าและบรดิบผรณห์ดผู้วยความเมตตา 
และทรงกลดับพระทดัยไมว่ลงโทษ

กทำรทรงเรภียกของพระเจข้ทำทภีที่มภีตตออธิสรทำเอลตลอดหลทำยศตวรรษกกคสือ จงกลนับใจเสภียใหมต 
ขข้อควทำมนนัรนอทำจมภีกทำรประยรุกตรใชข้ในทนันทภีก นับอธิสรทำเอลในสมนัยนนัรนโดยมภีกทำรประยรุกตรใชข้ระยะยทำว
กนับอธิสรทำเอลในวนันแหตงพระเยโฮวทำหรดข้วย ประชทำชนของพระเจข้ทำถผกเรภียกใหข้โศกเศรข้ทำเสภียใจเพรทำะ
ควทำมบทำปของพวกเขทำดข้วยควทำมเสภียใจแบบพระเจข้ทำ พระเจข้ทำทรงเอสือมระอทำกทำรแสดงสนัญลนักษณร
ของกทำรกลนับใจแบบภทำยนอก – เสสืรอผข้ทำทภีที่ถผกฉภีก พระองครทรงเรภียกใหข้มภีกทำรกลนับใจใหมตของหนัวใจ 
นนัที่นเปกนจรธิงในสมนัยนนัรน มนันจะเปกนแบบเดภียวกนันดข้วยในชตวงหลทำยปภีทภีที่มสืดมธิดของยรุคเจกดปภี จงสนังเกต
พระลนักษณะตตทำงๆทภีที่แสนวธิเศษของพระเจข้ทำของเรทำ “เพรทำะวตทำพระองครทรงกอปรดข้วยพระครุณและ
ทรงพระกรรุณทำ ทรงกรธิรวชข้ทำและบรธิบผรณรดข้วยควทำมเมตตทำ และทรงกลนับพระทนัยไมตลงโทษ” เมสืที่อ
ประชทำชนของพระเจข้ทำยอมหนันกลนับจทำกควทำมบทำปของตน นนั ที่นคสือดข้วยกทำรกลนับใจใหมตจทำกควทำม
บทำปของพวกเขทำ พระเจข้ทำกกจะทรงกลนับพระทนัยจทำกกทำรพธิพทำกษทำทภีที่จะมทำนนัรน ควทำมคธิดตรงนภีรกกคสือวตทำ
พระเจข้ทำจะทรงเปลภีที่ยนพระทนัยของพระองครทภีที่จะตภีสอนหทำกและเมสืที่อประชทำชนของพระองครหนัน
กลนับจทำกควทำมบทำปของตน ชตทำงเปกนคททำรททำพถึงอนันแสนงดงทำมของพระเมตตทำและพระครุณของ
พระเจข้ทำซถึที่งถผกพรรณนทำตรงนภีร ! กระนนัรนมนันกกขถึรนอยผตกนับกทำรกลนับใจใหมตของประชทำชนของพระเจข้ทำ 

ยอล 2:14 ใครจะรผผู้ไดผู้ พระองคห์อาจจะทรงกลดับและเปลทที่ยนพระทดัย และทรง
อนานวยพระพรไวผู้ ครอใหผู้มทธดัญญบผชาและเครรที่องดรที่มบผชาสนาหรดับถวายแดว่พระเยโฮวาหห์พระเจผู้าของ
ทว่านแลผู้ว ผผข้พยทำกรณรทตทำนนภีรถทำมวตทำ ใครรผข้วตทำพระเจข้ทำจะทรงหนันเสภียจทำกกทำรพธิพทำกษทำทภีที่ทรงสนัญญทำไวข้
นนัรนหรสือไมตหทำกประชทำชนของพระองครจะกลนับใจเสภียใหมต ตรงกนันขข้ทำม พระเจข้ทำอทำจทรงคสืน
พระพรใหข้จนถถึงขนทำดทภีที่วตทำอธิสรทำเอลจะสทำมทำรถถวทำยเครสืที่องบผชทำอนันมภีกลธิที่นหอมดข้วยควทำมสมนัครใจ
แดตพระองครไดข้อภีก (นนัที่นคสือ ธนัญญบผชทำและเครสืที่องดสืที่มบผชทำ)



ยอล 2:15-17 จงเปว่าแตรททที่ในศดิโยน จงเตรทยมตดัวถรออดอาหาร จงเรทยกประชบมอดัน
ศดักดดิดิ์สดิทธดิดิ์ 16 จงรวบรวมบรรดาประชาชน จงชนาระชบมนบมชนใหผู้บรดิสบทธดิดิ์ จงประชบมบรรดาผผผู้ใหญว่
จงรวบรวมเดก็กๆ แมผู้วว่าเดก็กททที่ยดังกดินนม จงใหผู้เจผู้าบว่าวออกจากเรรอนหอ และเจผู้าสาวออกจากหผู้อง
ของตน ขณะทภีที่บทนภีร เรธิที่มตข้นดข้วยคททำรข้องเตสือนถถึงกทำรพธิพทำกษทำทภีที่จะมทำ ตรงนภีรผผข้พยทำกรณรทตทำนนภีร รข้อง
เรภียกใหข้สตงสนัญญทำณบอกไปทนั ที่วเทสือกเขทำแหตงอธิสรทำเอลโดยประกทำศเรสืที่องกทำรกลนับใจใหมต เขทำเรภียก
คนทนัรงประชทำชทำตธินนัรน ตนัรงแตตพวกผผข้ใหญตไปจนถถึงพวกเดกกททำรกและคนทภีที่เพธิที่งแตตงงทำนใหข้มทำชรุมนรุม
กนันเพสืที่อถสืออดอทำหทำรดข้วยควทำมโศกเศรข้ทำและกทำรกลนับใจใหมตจทำกควทำมบทำปของพวกเขทำ

17 ใหผู้ปบโรหดิต ครอผผผู้ปรนนดิบดัตดิพระเยโฮวาหห์ครนที่าครวญอยผว่ระหวว่างเฉลทยงและแทว่นบผชา ใหผู้
ทผลวว่า "โอ ขผู้าแตว่พระเยโฮวาหห์ ขอทรงเวทนาประชาชนของพระองคห์ ขออยว่าทรงกระทนาใหผู้มรดก
ของพระองคห์เปก็นททที่ประณามกดัน เพรที่อใหผู้ประชาชาตดิครอบครองเหนรอพวกเขา ควรหรรอททที่เขาจะ
กลว่าวทว่ามกลางชนชาตดิทดันี้งหลายวว่า `พระเจผู้าของเขาอยผว่ททที่ไหน'" ผผข้พยทำกรณรทตทำนนภีร รข้องเรภียกใหข้พวก
ปรุโรหธิตและคนเลวภีครทที่ทำครวญดข้วยควทำมเสภียใจแบบพระเจข้ทำเพรทำะควทำมบทำปของประชทำชทำตธินนัรน
ดข้วย เขทำรข้องเรภียกใหข้คนเหลตทำนนัรนกลนับใจใหมตตตอหนข้ทำผผข้คนในทรุกพสืรนทภีที่ของพระวธิหทำร พวกปรุโรหธิต
และคนเลวภีจถึงถผกรข้องเรภียกใหข้วธิงวอนดข้วยคททำอธธิษฐทำนตตอพระเจข้ทำเพรทำะควทำมบทำปของประชทำชทำตธิ
นนัรน โดยวธิงวอนพระองครใหข้ทรงไวข้ชภีวธิตแผตนดธินของพวกเขทำ พวกเขทำถผกก ททำชนับใหข้อธธิษฐทำนขอ
พระเจข้ทำทภีที่จะทรงขนัดขวทำงประชทำชทำตธิเหลตทำนนัรนทภีที่เปกนศนัตรผมธิใหข้ปกครองเหนสือพวกเขทำหรสือถทำมวตทำ
พระเจข้ทำของพวกเขทำอยผตทภีที่ไหน

ยอล 2:18-20 แลผู้วพระเยโฮวาหห์จะทรงหวงแหนแผว่นดดินของพระองคห์ และทรง
สงสารประชาชนของพระองคห์ 19 พระเยโฮวาหห์จะทรงตอบประชาชนของพระองคห์วว่า "ดผเถดิด 
เราจะสว่งขผู้าว นนนี้าองบว่นและนนนี้ามดันใหผู้แกว่เจผู้า เจผู้าทดันี้งหลายจะไดผู้อดิที่มหนนาสนาราญ เราจะไมว่กระทนาใหผู้เจผู้า
เปก็นททที่เขาประณามกดันทว่ามกลางประชาชาตดิตว่อไปอทก ดนังทภีที่บรธิบทจะคตอยๆเผยใหข้เหกน จะเหกนไดข้ชนัด
วตทำคททำพยทำกรณรนภีร จะสททำเรกจจรธิงในวนันแหตงพระเยโฮวทำหร นนัที่นคสือ มนันมภีมรุมมองใหญตกวตทำในเชธิงอวสทำน
กทำล เมสืที่ออธิสรทำเอลกลนับใจใหมตและเปลภีที่ยนมทำเชสืที่อพระครธิสตรในวนันนนัรน พระเจข้ทำกกจะทรงเขข้ทำ
แทรกแซงอยตทำงเหนสือธรรมชทำตธิและทททำลทำยเหลตทำผผข้รรุกรทำนอธิสรทำเอล วนันนนัรนกททำลนังจะมทำเมสืที่อพระเจข้ทำ



จะทรงชตวยอธิสรทำเอลใหข้พข้นจทำกศนัตรผทนัรงปวงและจะทรงอวยพรพวกเขทำในทรุกเรสืที่องซถึที่งรวมถถึง
เศรษฐกธิจของพวกเขทำดข้วย อธิสรทำเอลจะไมตตกเปกนเปข้ทำหมทำยของกทำรเยทำะเยข้ยโดยพวกศนัตรผของนทำง
อภีกตตอไป เหกนไดข้ชนัดวตทำนนัที่นเปกนคททำพยทำกรณรทภีที่ยนังไมตสททำเรกจจรธิง กระนนัรนมนันจะสททำเรกจจรธิงในยรุคพนันปภี
หลนังจทำกทภีที่พระเยซผครธิสตรเสดกจกลนับมทำดข้วยฤทธทำนรุภทำพและสงตทำรทำศภีใหญตยธิที่ง

20 แตว่เราจะถอนกองทดัพทางทดิศเหนรอไปใหผู้หว่างไกลจากเจผู้า และขดับไลว่มดันเขผู้าไปในแผว่น
ดดินททที่แหผู้งแลผู้งและรกรผู้าง กองหนผู้าของมดันจะหดันไปทางทะเลดผู้านตะวดันออก และกองหลดังของมดัน
จะหดันไปทางทะเลททที่อยผว่ไกลออกไป กลดิที่นเหมก็นคลบผู้งของมดันจะลอยขถึนี้นมา และกลดิที่นเหมก็นเนว่าของ
มดันจะลอยขถึนี้นมา เพราะมดันทนาการใหญว่หลายอยว่าง ตรงนภีรกองทนัพททำงทธิศเหนสือทภีที่วตทำนภีร อทำจเปกนอนัน
เดภียวกนับในเอเสเคภียล 38 และ 39 ซถึที่งดผเหมสือนเปกนกองทนัพรนัสเซภีย ดผ เอเสเคภียล 39 ไมตเคยมภีบนันทถึก
ไวข้ในประวนัตธิศทำสตรรมทำกตอนเลยวตทำศนัตรผใหญตรทำยหนถึที่งของอธิสรทำเอลถผกทททำใหข้พตทำยแพข้จนถถึงขนทำดทภีที่
วตทำสตวนตตทำงๆของกองทนัพนนัรนพบจรุดจบของพวกเขทำทภีที่ทนัรงทะเลตทำย (ทะเลดข้ทำนตะวนันออก) และ
ทะเลเมดธิเตอรรเรเนภียน (ทะเลทภีที่อยผตไกลออกไป) เหกนไดข้ชนัดวตทำมนันจะสททำเรกจจรธิงในอนทำคต คททำ
บรรยทำยในภทำพใหญตกวตทำดผเหมสือนจะสอดคลข้องกนับควทำมพธินทำศของกองทนัพรนัสเซภียในเอเสเคภียล 
38-39 หรสือควทำมพธินทำศของปฏธิปนักษรตตอพระครธิสตรในวธิวรณร 19

ยอล 2:21-27 โอ แผว่นดดินเออ๋ย อยว่ากลดัวเลย จงยดินดทและเปรมปรทดดิดิ์เถดิด เพราะพระ
เยโฮวาหห์จะทรงทนาการใหญว่โตมาก 22 เจผู้าททที่เปก็นสดัตวห์ปว่าเออ๋ย อยว่ากลดัวเลย เพราะวว่าทบว่งหญผู้าในถดิที่น
ทบรกดันดารนดันี้นเขทยวสด ตผู้นไมผู้เกดิดผล ตผู้นมะเดรที่อและเถาองบว่นออกผลอยว่างบรดิบผรณห์ หลนังจทำกกทำร
เสดกจกลนับมทำของพระครธิสตรเพสืที่อชตวยใหข้พข้นดข้วยฤทธทำนรุภทำพและสงตทำรทำศภีใหญตยธิที่ง พระเจข้ทำจะทรง
อวยพรแผตนดธินโลกดข้วยสภทำวะตตทำงๆเหมสือนสวนเอเดน และอวยพรแผตนดธินอธิสรทำเอลเปกนพธิเศษ 
แนตนอนวตทำนภีที่หมทำยถถึงกทำรเรธิที่มตข้นของยรุคพนันปภี ควทำมคธิดนนัรนตตอเนสืที่องในขข้อควทำมทภีที่ตทำมมทำ

23 บบตรทดันี้งหลายของศดิโยนเออ๋ย จงยดินดทเถดิด จงเปรมปรทดดิดิ์ในพระเยโฮวาหห์พระเจผู้าของเจผู้า 
เพราะวว่าพระองคห์ทรงประทานฝนตผู้นฤดผอยว่างพอสมควร พระองคห์จะทรงเทฝนลงมาใหผู้เจผู้า ครอ
ฝนตผู้นฤดผและฝนชบกปลายฤดผในเดรอนแรก 24 ลานนวดขผู้าวจะมทขผู้าวอยผว่เตก็ม จะมทนนนี้าองบว่นและ



นนนี้ามดันอยผว่เตก็มลผู้นบว่อเกก็บ 25 เราจะใหผู้บรรดาปทของเจผู้าครนสผว่สภาพเดดิม ครอททที่ตดัตั๊กแตนวดัยบดินไดผู้กดิน
เสทย ททที่ตดัตั๊กแตนวดัยกระโดด ตดัตั๊กแตนวดัยคลาน และตดัตั๊กแตนวดัยเดดินไดผู้กดิน ครอกองทดัพใหญว่ของเราททที่เรา
สว่งมาทว่ามกลางเจผู้านดันี้น 26 เจผู้าทดันี้งหลายจะรดับประทานอยว่างบรดิบผรณห์และอดิที่มหนนาและสรรเสรดิญ
พระนามพระเยโฮวาหห์พระเจผู้าของเจผู้า ผผผู้ทรงกระทนาแกว่เจผู้าอยว่างมหดัศจรรยห์ ประชาชนของเราจะ
ไมว่ตผู้องขายหนผู้าอทก 27 เจผู้าจะรผผู้วว่าเราอย ผว่ทว่ามกลางอดิสราเอล และเรานทที่แหละครอพระเยโฮวาหห์เปก็น
พระเจผู้าของเจผู้าไมว่มทอรที่นใดอทก ประชาชนของเราจะไมว่ตผู้องขายหนผู้าอทก

กทำรสททำเรกจจรธิงตรงนภีร เหกนไดข้ชนัดวตทำอยผตในอทำณทำจนักรยรุคพนันปภีของพระเยซผครธิสตร ในวนันนนัรน 
อธิสรทำเอลจะถผกอวยพรในทรุกดข้ทำนทภีที่นถึกไดข้ เหกนไดข้ชนัดวตทำ สภทำวะตตทำงๆทภีที่ถผกพรรณนทำถถึงตรงนภีร ยนังไมต
เคยสททำเรกจจรธิงเลย ณ จรุดใดในประวนัตธิศทำสตรรทภีที่ถผกบนันทถึกไวข้ตนัรงแตตสมนัยของโยเอล ตรงกนันขข้ทำม 
อธิสรทำเอลตนัรงแตตสมนัยนนัรนมทำจนทรุกวนันนภีร ไดข้เผชธิญกนับกทำรกภีดกนันทภีที่เปกนกทำรตภีสอนครนัร งแลข้วครนัร งเลตทำทนัรง
ในและนอกแผตนดธินของพวกเขทำ ในวนันนนัรน พระเจข้ทำจะทรงอยผตทตทำมกลทำงพวกเขทำอภีกครนัร งจรธิงๆใน
พระวธิหทำรยรุคพนันปภีซถึที่งจะถผกสรข้ทำงขถึรนในเยรผซทำเลกมยรุคพนันปภี เมสืที่อวนันนนัรนมทำถถึง อธิสรทำเอลจะไมตอนับอทำย
หรสือหวทำดกลนัวอภีกเลย เหกนไดข้ชนัดวตทำมนันจะถผกทททำใหข้สททำเรกจจรธิงในอนทำคต

ยอล 2:28-29 ตว่อมาภายหลดังจะเปก็นอยว่างนทนี้ ครอเราจะเทพระวดิญญาณของเรามา
เหนรอเนรนี้อหนดังทดันี้งปวง บบตรชายบบตรสาวของเจผู้าทดันี้งหลายจะพยากรณห์ คนชราของเจผู้าจะฝดันและ
คนหนบว่มของเจผู้าจะเหก็นนดิมดิต กทำรเทพระวธิญญทำณของพระเจข้ทำออกมทำเปกนคททำพยทำกรณรหนถึที่งทภีที่มภี
เอกลนักษณรเพรทำะวตทำมนันมภีกทำรประยรุกตรใชข้ทภีที่หลทำกหลทำย กธิจกทำร 2:17-21 กลตทำวชนัดเจนวตทำกทำรเทออก
มทำของพระวธิญญทำณบรธิสรุทธธิธ ในวนันเพกนเทคอสตรนนัรนอยตทำงนข้อยกกเปกนกทำรประยรุกตรใชข้สตวนหนถึที่งและ
กทำรสททำเรกจจรธิงสตวนหนถึที่งของคททำพยทำกรณรนภีร  และกทำรเทพระวธิญญทำณนภีรกกยนังเกธิดขถึรนตตอมทำจนทรุกวนันนภีร
ในครธิสตจนักร อยตทำงไรกกตทำม กทำรสททำเรกจจรธิงในทข้ทำยทภีที่สรุดของคททำพยทำกรณรนภีร จะเกธิดขถึรนในชตวงยรุค
พนันปภีเมสืที่อพระวธิญญทำณของพระเจข้ทำถผกเทออกมทำบนอธิสรทำเอลในกทำรกลนับใจรนับเชสืที่อพระครธิสตรของ
พวกเขทำและกทำรกลนับคสืนสผตแผตนดธินของพวกเขทำ มนันจะเปกนวนันทภีที่ยธิ ที่งใหญตจรธิงๆ ตนัรงแตตวนันเพกนเทคอส
ตรนนัรนเปกนตข้นมทำ กทำรรนับใชข้ของพระวธิญญทำณบรธิสรุทธธิธ ไดข้ถผกขยทำยออกอยตทำงมทำกเพสืที่อเปกนประโยชนร



แกตครธิสตจนักรสมนัยพระคนัมภภีรรใหมต อยตทำงไรกกตทำมอธิสรทำเอลทภีที่ถผกไถตแลข้วในยรุคพนันปภีจะพบกทำรสททำเรกจ
จรธิงในทภีที่สรุดของคททำพยทำกรณรนภีร

29 ในกาลครดันี้งนดันี้นเราจะเทพระวดิญญาณของเรามาเหนรอกระทดัที่งคนใชผู้ชายหญดิง ในวนันอนัน
เปภีที่ยมสรุขนนัรน แมข้แตตพวกคนทภีที่ตทที่ทำตข้อยทภีที่สรุดในสนังคม โดยเฉพทำะของอธิสรทำเอล จะไดข้รนับพระพรเตกม
เปภีที่ยมของพระวธิญญทำณบรธิสรุทธธิธ  กระทนั ที่งในวนันนภีร  ครธิสเตภียนทภีที่บนังเกธิดใหมตแลข้วทรุกคนเปกนผผข้ทภีที่ไดข้รนับ
ประโยชนรจทำกกทำรรนับใชข้ตตทำงๆทภีที่ถผกขยทำยออกของพระวธิญญทำณบรธิสรุทธธิธ  กระนนัรน กทำรสททำเรกจจรธิงใน
ทข้ทำยทภีที่สรุดของคททำพยทำกรณรนภีร จะเกธิดขถึรนจรธิงในยรุคพนันปภี

ยอล 2:30-31 เราจะสนาแดงลางมหดัศจรรยห์ในทผู้องฟผู้าและบนดดิน เปก็นเลรอดและไฟ
และเสาควดัน 31 ดวงอาทดิตยห์จะกลายเปก็นความมรด ดวงจดันทรห์เปก็นเลรอดกว่อนวดันใหญว่ยดิที่งและนว่า
สยดสยองแหว่งพระเยโฮวาหห์จะมาถถึง เหตรุกทำรณรเหลตทำนภีรทภีที่ถผกกลตทำวลตวงหนข้ทำไวข้ยนังไมตไดข้เกธิดขถึรนจรธิง
อยตทำงแนตนอน อยตทำงไรกกตทำมพวกมนันจะเกธิดขถึรนจรธิงในชตวงวนันแหตงพระเยโฮวทำหร โดยเฉพทำะอยตทำงยธิที่ง
ในชตวงยรุคเจกดปภีของวนันแหตงพระเยโฮวทำหร หมทำยสททำคนัญตตทำงๆทภีที่ใหญตยธิที่งและนตทำสะพรถึงกลนัวทนัรงบน
แผตนดธินโลกและในฟข้ทำสวรรครจะเกธิดขถึรน เมสืที่อรวมขข้ออข้ทำงอธิงตตทำงๆทภีที่พผดถถึงเรสืที่องนภีร ในมนัทธธิว อธิสยทำหร 
วธิวรณรและทภีที่อสืที่นๆเขข้ทำดข้วยกนัน ดผเหมสือนวตทำตอน (1) กลทำงและตอน (2) สธิรนยรุคเจกดปภีจะมภีกทำรบรรจบ
กนันของเหตรุกทำรณรเหลตทำนนัรน ตรงนภีรมนันอทำจหมทำยถถึงตอนกลทำงของยรุคเจกดปภี เทตทำทภีที่เกภีที่ยวขข้องกนับ
อธิสรทำเอล นภีที่เปกนชตวงเวลทำแหตงควทำมทรุกขรลททำบทำกใหญตยธิที่ง ซถึที่งไมตเคยมภีตนัรงแตตกทำรเรธิที่มตข้นของโลกนภีร  (ดผ 
มนัทธธิว 24:15-31) หรสือในอภีกแงตหนถึที่ง มนันอทำจหมทำยถถึงเหตรุกทำรณรนตทำกลนัวเหลตทำนนัรนตอนสธิรนยรุคเจกดปภี
กตอนกทำรเสดกจกลนับมทำของพระครธิสตรเพสืที่อชตวยอธิสรทำเอลทภีที่เชสืที่อใหข้พข้น ไมตมภีขข้ออข้ทำงอธิงอสืที่นๆทภีที่กลตทำวถถึง
เหตรุกทำรณรหทำยนะเหลตทำนนัรนบตงบอกวตทำเหตรุกทำรณรเหลตทำนนัรนเกธิดขถึรนในตอนตข้นของยรุคเจกดปภีเลย

ยอล 2:32 และอยผว่มาจะเปก็นอยว่างนทนี้ ครอผผผู้ใดททที่จะรผู้องออกพระนามของพระเย
โฮวาหห์จะรอดพผู้น เพราะจะมทคนรอดพผู้นในภผเขาศดิโยนและในเยรผซาเลก็มตามททที่พระเยโฮวาหห์ตรดัส
ไวผู้ และในพวกคนททที่รอดนดันี้นจะมทบรรดาบบคคลททที่พระเยโฮวาหห์ทรงเรทยกดผู้วย" ตรงนภีรคสือขข้ออข้ทำงอธิงทภีที่
เปกนคททำพยทำกรณรทภีที่ยธิที่งใหญตซถึที่งกลตทำวถถึงควทำมเรภียบงตทำยของควทำมรอดโดยควทำมเชสืที่อ นภีที่ถผกยกคททำพผดใน



กธิจกทำร 2:21 โดยเปโตรในวนันเทศกทำลเพกนเทคอสตรนนัรน มนันถผกยกคททำพผดโดยเปทำโลในโรม 10:13 
และมนันจะเปกนจรธิงสททำหรนับอธิสรทำเอลในชตวงยรุคเจกดปภี คททำทภีที่แปลวตทำ รอดพผู้น (มาลนัท) หลทำยครนัร งถผก
แปลเปกน ‘ไดข้รนับควทำมรอด’ เมสืที่อผผข้คนหนันมทำหทำพระผผข้ชตวยใหข้รอดโดยควทำมเชสืที่ออนันเรภียบงตทำยและ
รข้องขอควทำมรอดของพระองคร พระเจข้ทำกกจะทรงสดนับฟนังคททำอธธิษฐทำนนนัรนและชตวยคนๆนนัรนใหข้ไดข้รนับ
ควทำมรอด มนันเปกนหนถึที่งในกทำรประยรุกตรใชข้ทภีที่เรภียบงตทำยทภีที่สรุดของหลนักกทำรเรสืที่องควทำมเชสืที่อทภีที่ชตวยใหข้
รอด

ในบรธิบทดข้ทำนคททำพยทำกรณรทภีที่ใหญตกวตทำของมนัน ในชตวงยรุคเจกดปภี อธิสรทำเอลจะมภีพระวธิญญทำณ
ของพระเจข้ทำถผกเทออกลงบนพวกเขทำในกทำรฟข้องใจ ในวนันนนัรนพวกเขทำจะตระหนนักวตทำพระครธิสตรผผข้ทภีที่
พวกเขทำปฏธิเสธทรงเปกนพระเมสสธิยทำหรของพวกเขทำจรธิงๆ เมสืที่อถถึงตอนนนัรน เมสืที่อพวกเขทำเตกมใจหนันมทำ
หทำพระผผข้ชตวยใหข้รอดทภีที่ถผกปฏธิเสธของพวกเขทำและรข้องทผลตตอพระองคร พวกเขทำกกจะไดข้รนับควทำม
รอดทนัรงฝตทำยวธิญญทำณและเหกนไดข้ชนัดวตทำฝตทำยรตทำงกทำยดข้วยจทำกกทำรพธิพทำกษทำนนัรนทภีที่อยผตรอบตนัวพวกเขทำใน
วนันนนัรน “เพรทำะจะมภีคนรอดพข้นในภผเขทำศธิโยนและในเยรผซทำเลกม” คนรอดพผู้นทภีที่วตทำนภีร เหกนไดข้ชนัดวตทำคสือ 
ยธิวเหลตทำนนัรนทภีที่รอดชภีวธิตจทำกควทำมนตทำสะพรถึงกลนัวตตทำงๆของวนันนนัรนและหนันมทำหทำพระครธิสตร เศคทำรธิ
ยทำหร 13:8-9 ดผเหมสือนจะบตงบอกวตทำหนถึที่งในสทำมของพวกยธิวในแผตนดธินนนัรนจะถผกชตวยใหข้พข้นเมสืที่อถถึง
ตอนนนัรน

*****

ภนำพรวมของโยเอล 3: โยเอล 3 กลบ่าวถนงหนัวขผู้อหลนักเรสืนึ่อง “วนันแหบ่งพระเยโฮวาหณ์” ตบ่อไป 
เมสืนึ่อผผผู้พยากรณณ์ทบ่านนขีชิ้มองผบ่านกลผู้องโทรทรรศนณ์แหบ่งคคาพยากรณณ์และเหป็นหมผบ่ยอดเขาของ
เหตอุการณณ์ตบ่างๆในชบ่วง “วนันแหบ่งพระเยโฮวาหณ์” จอุดสนใจของเขาตรงนขีชิ้กป็คสือ เหตอุการณณ์ตบ่างๆใน
ตอนทผู้ายของยอุคเจป็ดปขี อารมาเกดโดน การเสดป็จกลนับมาของพระครชสตณ์และการพชพากษา
ประชาชาตชตบ่างๆทขีนึ่เปป็นแกะและแพะกป็ถผกกลบ่าวถนงแมผู้ไมบ่ตามลคาดนับเหตอุการณณ์กบ่อนหลนังของพวก
มนันเปป๊ะๆกป็ตาม สอุดทผู้ายสภาวะตบ่างๆของยอุคพนันปขีถผกนคาเสนอใหผู้เหป็นเพขียงเลป็กนผู้อย



ยอล 3:1 "เพราะ ดผเถดิด ในวดันเหลว่านดันี้นและในเวลานดันี้น เมรที่อเราใหผู้ยผดาหห์และ
เยรผซาเลก็มกลดับสผว่สภาพเดดิม มภีกทำรอข้ทำงอธิงถถึงกทำรกลนับจทำกกทำรตกเปกนเชลยของยผดทำหรและเยรผซทำเลกม 
บรธิบทไมตไดข้กลตทำวถถึงกทำรถผกกวทำดไปเปกนเชลยในสมนัยตตอมทำของยผดทำหรและเยรผซทำเลกม แตตบรธิบท
ทภีที่มทำกตอนหนข้ทำและทภีที่ตทำมหลนังกกกลตทำวถถึง “วนันแหตงพระเยโฮวทำหร” อยตทำงชนัดเจนในควทำมหมทำยเชธิง
อวสทำนกทำลของมนัน กทำรตกเปกนเชลยในวนันนนัรนนตทำจะหมทำยถถึงกทำรครอบครองกรรุงเยรผซทำเลกมและ
บรธิเวณโดยรอบกรรุงนนัรนโดยกองทนัพของสนัตวรรข้ทำยนนัรนและระยะหลนังๆของยรุคเจกดปภี คททำทภีที่แปลวตทำ 
ใหผู้...กลดับสผว่สภาพเดดิม (ชผวบณ์) มภีควทำมหมทำยวตทำ ‘กทำรทททำใหข้หนันกลนับ’ องครพระผผข้เปกนเจข้ทำในวนันนนัรนจะ
ทรงชตวยเยรผซทำเลกมใหข้พข้นจทำกเหลตทำศนัตรผของมนันเพสืที่อเตรภียมกทำรสททำหรนับกทำรครอบครองทภีที่จะมทำของ
พระองคร

ยอล 3:2 เราจะรวบรวมบรรดาประชาชาตดิทดันี้งสดินี้น และนนาเขาลงมาททที่หบบเขา
เยโฮชาฟดัท และเราจะเขผู้าสผว่การพดิพากษากดับเขาททที่นดัที่นดผู้วยเรรที่องประชาชนของเรา ครออดิสราเอล
มรดกของเรา เพราะวว่าเขาไดผู้กระจายชนชาตดิของเราไปทว่ามกลางประชาชาตดิ และไดผู้แบว่งแผว่นดดิน
ของเรา ทภีที่เดภียวทภีที่ “หรุบเขทำเยโฮชทำฟนัท” ถผกกลตทำวถถึงในพระคนัมภภีรรคสือตรงนภีร ในโยเอล 3 ควทำมเปกนไป
ไดข้หนถึที่งในสองประกทำรถผกกลตทำวถถึงตรงนภีร  ทรรศนะหนถึที่งกกคสือวตทำ หรุบเขทำเยโฮชทำฟนัทหมทำยถถึง หรุบเขทำ
ยธิสเรเอลซถึที่งอยผตตธิดกนับภผเขทำเมกธิดโดซถึที่งเปกนทภีทๆี่ จะเกธิดสงครทำมแหตงอทำรมทำเกดโดน บรธิบทนภีร โดย
เฉพทำะในขข้อ 13-16 สนนับสนรุนทรรศนะนภีร  อภีกทรรศนะหนถึที่งกกคสือวตทำกทำรรวบรวมประชทำชทำตธิทนัรงสธิรน
มทำยนังหรุบเขทำเยโฮชทำฟนัทกกหมทำยถถึงกทำรพธิพทำกษทำประชทำชทำตธิตตทำงๆทภีที่เปกนแกะและแพะทภีที่องครพระผผข้
เปกนเจข้ทำของเรทำตรนัสถถึงในมนัทธธิว 25:31-41 ขข้อ 12 ของบทนภีรสนนับสนรุนทรรศนะนภีร  ตทำม
ประวนัตธิศทำสตรรแลข้ว เชสืที่อกนันวตทำหรุบเขทำหนถึที่งซถึที่งอยผตตธิดกนับเยรผซทำเลกมเคยถผกเรภียกวตทำหรุบเขทำเยโฮชทำฟนัท 
โดยอทำจเปกนหรุบเขทำขธิดโรน

เนสืที่องจทำกคททำทภีที่แปลวตทำ เขผู้าสผว่การพดิพากษา (ชาฟนัท) มภีควทำมหมทำยไดข้วตทำกทำรสผข้ควทำมในชนัรนศทำล
และมภีควทำมหมทำยไดข้ดข้วยวตทำพระเยโฮวทำหรทรงปฏธิญทำณวตทำจะ “พธิพทำกษทำบรรดทำประชทำชทำตธิทนัรงสธิรน” 
ในขข้อ 12 เรทำจะถสือเอทำทรรศนะทภีที่วตทำสรุดทข้ทำยแลข้วนภีที่หมทำยถถึงเหตรุกทำรณรเหลตทำนนัรนในมนัทธธิว 25:31 ไมต
วตทำกรณภีใด ลททำดนับกตอนหลนังของเหตรุกทำรณรเหลตทำนภีร กกมภีควทำมเปกนอวสทำนกทำลโดยสมบผรณร พวกมนันจถึง



เกสือบทภีที่จะเกภีที่ยวพนันกนัน ควทำมคธิดทภีที่สททำคนัญกวตทำกกคสือ กทำรรวบรวมประชทำชทำตธิทนัรงสธิรนเขข้ทำดข้วยกนันหลนัง
สงครทำมอทำรมทำเกดโดนและทนันทภีกตอนยรุคพนันปภีเพสืที่อกทำรพธิพทำกษทำ ประชทำกรทนัรงหมดของ
ประชทำชทำตธิเหลตทำนนัรนไมตนตทำจะปรทำกฏตนัวเพสืที่อรนับกทำรพธิพทำกษทำ แตตเปกนตนัวแทนของประชทำชทำตธิเหลตทำ
นนัรนมทำกกวตทำ นภีที่จะเปกนตอนทภีที่พวกเขทำไดข้รนับอนรุญทำตใหข้เขข้ทำสผตยรุคพนันปภีหรสือถผกปรนับโทษเดภีดี๋ยวนนัรนเลย 
อภีกครนัร งทภีที่จงดผมนัทธธิว 25:31 และควทำมเหกนตตทำงๆสททำหรนับขข้อนนัรน

ยอล 3:3-8 และไดผู้จดับสลากเอาประชาชนของเรา และใหผู้เดก็กผผผู้ชายเปก็นขผู้าของ
หญดิงโสเภณท และขายเดก็กผผผู้หญดิงไปซรนี้อเหลผู้าองบว่น และดรที่ม ผผข้พยทำกรณรทตทำนนภีร เลตทำถถึงกทำรขตมเหงบทำง
อยตทำงและควทำมอยรุตธิธรรมอนันโหดเหภีร ยมทภีที่ประชทำชทำตธิตตทำงๆทภีที่อยผตใกลข้เคภียงไดข้กระทททำตตอประชทำชทำตธิ
ยธิวในเวลทำนนัรน วธิธภีปฏธิบนัตธิตตทำงๆอนันนตทำสะอธิดสะเอภียน เชตน กทำรจตทำยคตทำหญธิงโสเภณภีโดยกทำรยกเดกก
ชทำยชทำวยธิวคนหนถึที่งใหข้เปกนททำสหรสือกทำรขทำยเดกกหญธิงชทำวยธิวคนหนถึที่งใหข้เปกนหญธิงโสเภณภีหรสือใหข้
เปกนททำสเพสืที่อทภีที่จะซสืรอเหลข้ทำ กทำรเอทำรนัดเอทำเปรภียบคนยธิวอยตทำงโหดรข้ทำยททำรรุณเชตนนนัรนจะถผกพธิพทำกษทำ
ในวนันนนัรนเมสืที่อพระเยซผครธิสตรทรงนนัที่งพธิพทำกษทำประชทำชทำตธิตตทำงๆทภีที่เปกนคนตตทำงชทำตธิ คนเหลตทำนนัรนทภีที่ไดข้
เอทำรนัดเอทำเปรภียบพวกยธิวจะถผกปรนับโทษอยตทำงสทำสม

4 โอ ไทระและไซดอน และประเทศฟทลดิสเตทยทบกแควผู้นเออ๋ย เจผู้าจะเอาอะไรกดับเรา เจผู้าจะแกผู้
แคผู้นเราหรรอ ถผู้าเจผู้าสนองเราอยผว่ เราจะตอบสนองการกระทนาของเจผู้าเหนรอศทรษะของเจผู้าอยว่างฉดับ
พลดันและอยว่างรวดเรก็ว พวกมรุสลธิมจทำกเลบทำนอนและชทำวปทำเลสไตนรจทำกฉนวนกทำซทำจะถผก
พธิพทำกษทำเชตนเดภียวกนันในวนันนนัรน พระเจข้ทำตรนัสถทำมวตทำพวกเขทำจะเอทำอะไรกนับพระองคร นนัที่นคสือ พระเย
โฮวทำหรแหตงพวกยธิว? คททำตอบกกชนัดเจนอยผตแลข้ว พวกมรุสลธิมมภีแตตควทำมเกลภียดชนังตตอชทำวยธิวและควทำมดผ
หมธิที่นตตอพระเจข้ทำของพวกเขทำ เหมสือนกนับทภีที่พวกเขทำไดข้เอทำควทำมทรุกขรยทำกมทำตอบแทนแกตอธิสรทำเอล 
กทำรพธิพทำกษทำของพวกเขทำกกจะกลนับมทำสผตพวกเขทำอยตทำงรวดเรกวเชตนกนัน แมข้ประชทำชทำตธิตตทำงๆทภีที่เปกนคน
ตตทำงชทำตธิไดข้เอทำรนัดเอทำเปรภียบพวกยธิวมทำตลอดหลทำยศตวรรษและกระทนั ที่งขณะทภีที่เรทำพผดอยผต กทำร
ลงโทษทภีที่พวกเขทำสมควรไดข้รนับกกรอคอยพวกเขทำอยผต



5 เพราะเจผู้าไดผู้เอาเงดินของเราและทองคนาของเราไป และเอาทรดัพยห์สมบดัตดิมดัที่งคดัที่งของเราไป
ยดังบรรดาวดิหารของเจผู้า 6 เจผู้าไดผู้ขายประชาชนยผดาหห์และเยรผซาเลก็มใหผู้แกว่พวกกรทก ถอนเขาไปไกล
จากแดนเมรองของเขา 7 ดผเถดิด เราจะกระตบผู้นเขาจากสถานททที่ซถึที่งเจผู้าขายเขาไปนดันี้น เราจะตอบสนอง
การกระทนาของเจผู้าบนศทรษะของเจผู้าเอง ควทำมเกลภียดชนังทภีที่มภีตตออธิสรทำเอลกกยทำวนทำนและขมขสืที่น 
ควทำมเปกนปฏธิปนักษรตตอคนยธิว (Anti-Semitism) ไมตใชตของใหมต และในวนันแหตงพระเยโฮวทำหร 
พระเจข้ทำจะทรงพธิพทำกษทำบรรดทำประชทำชทำตธิของโลกเพรทำะควทำมเปกนศนัตรผและควทำมโหดรข้ทำยททำรรุณ
ของพวกเขทำทภีที่มภีตตอคนยธิว นอกจทำกนภีร  คททำพยทำกรณรทภีที่ชนัดเจนเกภีที่ยวกนับกทำรกลนับสผตสภทำพเดธิมในทข้ทำย
ทภีที่สรุดของพวกยธิวและอธิสรทำเอลสผตแผตนดธินของพวกเขทำกกถผกกลตทำวลตวงหนข้ทำตรงนภีร  ในวนันนนัรน 
อธิสรทำเอลจะถผกยกชผขถึรนและศนัตรผทนัรงหลทำยของนทำงจะถผกพธิพทำกษทำเปกนนธิตยร

8 เราจะขายบบตรชายและบบตรสาวของเจผู้าไวผู้ในมรอของคนยผดาหห์ และเขาทดันี้งหลายจะขาย
ตว่อไปยดังคนเสบา แกว่ประชาชาตดิหนถึที่งททที่อยผว่หว่างไกลออกไป เพราะวว่าพระเยโฮวาหห์ลดัที่นพระวาจา
แลผู้ว" เหมสือนกนับทภีที่บรรดทำประเทศเพสืที่อนบข้ทำนทภีที่เปกนอทำหรนับและมรุสลธิมเคยขทำยเดกกชทำยและเดกก
หญธิงชทำวยธิวใหข้เปกนททำสมทำตลอดหลทำยศตวรรษ วนันนนัรนกกก ททำลนังจะมทำเมสืที่อพวกเขทำจะถผกเอทำคสืนบข้ทำง 
คนเสบทำหมทำยถถึงคนอทำหรนับสมนัยโบรทำณ ประเดกนทภีที่สททำคนัญกวตทำกกคสือวตทำพวกศนัตรผของอธิสรทำเอลจะ
เผชธิญกนับควทำมรข้ทำยกทำจแบบเดภียวกนับทภีที่พวกเขทำไดข้กระทททำตตอพวกยธิวมทำตลอดหลทำยศตวรรษ 
พระเจข้ทำทรงใหข้คททำมนั ที่นเกภีที่ยวกนับเรสืที่องนภีร ไวข้แลข้ว

ยอล 3:9-11 จงประกาศขผู้อความตว่อไปนทนี้ใหผู้นานาประชาชาตดิทราบวว่า จงเตรทยม
ทนาการรบ จงปลบกใจชายฉกรรจห์ทดันี้งหลาย ใหผู้พลรบทดันี้งสดินี้นเขผู้ามาใกลผู้ ใหผู้เขาขถึนี้นมาเถดิด 10 จงตทผาล
ไถนาของเจผู้าใหผู้เปก็นดาบ และตทขอลดิดของเจผู้าใหผู้เปก็นทวน ใหผู้คนอว่อนแอพผดวว่า "ฉดันเปก็นนดักรบ" 
11 บรรดาประชาชาตดิทดันี้งสดินี้นเออ๋ย จงรวมกดันอยผว่ลผู้อมรอบ จงรทบมาเถดิด จงเรทยกประชบมกดันททที่นดัที่น โอ 
ขผู้าแตว่พระเยโฮวาหห์ ขอทรงนนานดักรบของพระองคห์ลงมา

ในวนันทข้ทำยๆของยรุคเจกดปภี พระเจข้ทำจะทรงชวนประชทำชทำตธิทนัรงปวงมทำรบกนับอธิสรทำเอลภทำยใตข้
กทำรนททำของปฏธิปนักษรตตอพระครธิสตร ดผ วธิวรณร 14:14 และ 19:19 เรทำคงไดข้แตตคทำดเดทำเกภีที่ยวกนับเหตรุ



จผงใจทภีที่ซทำตทำนใสตไวข้ในตอนนนัรนเพสืที่อชนักชวนประชทำชทำตธิตตทำงๆทภีที่รวมตนัวกนันของโลกใหข้มทำตตอสผข้
อธิสรทำเอล เรทำอทำจเดทำวตทำเมสืที่ออธิทธธิพลในกทำรทรงยนับยนัรงของพระวธิญญทำณบรธิสรุทธธิธ ถผกเอทำออกไปในวนัน
นนัรน เหตรุจผงใจจะเปกนควทำมเปกนปฏธิปนักษรตตอคนยธิวลข้วนๆ

บทำงทภีเหตรุจผงใจอทำจซนับซข้อนมทำกขถึรน เชตน กทำรลงโทษประชทำชทำตธิหนถึที่งทภีที่ไมตยอมรตวมมสือกนับ
ประชทำชทำตธิเหลตทำนนัรนทภีที่รวมกนันเปกนหนถึที่งซถึที่งนททำโดยปฏธิปนักษรตตอพระครธิสตร บทำงทตทำนเสนอแนะวตทำ
เนสืที่องจทำกอธิสรทำเอลในวนันนนัรนจะกลนับไปสผตกทำรถวทำยเครสืที่องสนัตวบผชทำดข้วยโลหธิตในพระวธิหทำรทภีที่ถผก
สรข้ทำงขถึรนใหมตของพวกเขทำแลข้ว พวกกลรุตมปกปข้องสธิทธธิสนัตวรกกอทำจจผงใจใหข้มภีกทำรลงโทษพวกเขทำ 
หรสือทตทำนอสืที่นๆกกเสนอวตทำอธิสรทำเอลในวนันนนัรนจะใชข้อทำวรุธนธิวเคลภียรรเพสืที่อตตอสผข้กนับประเทศเพสืที่อนบข้ทำนทภีที่
เปกนศนัตรผ ซถึที่งทททำใหข้อธิสรทำเอลกลทำยเปกนตนัวรข้ทำยทตทำมกลทำงประชทำชทำตธิเหลตทำนนัรนซถึที่งนททำโดยปฏธิปนักษรตตอ
พระครธิสตร

อภีกทฤษฎภีหนถึที่งกกคสือวตทำ พญทำมทำรจะโทษวตทำกทำรรนับขถึรนเปกนควทำมผธิดของพวกยทำนยผเอฟโอ 
(จทำนบธินของมนรุษยรตตทำงดทำว) และพวกมนันกททำลนังจะทททำสงครทำมกนับกองทนัพตตทำงๆของพธิภพโลกใน
แผตนดธินอธิสรทำเอล อภีกทฤษฎภีหนถึที่งทภีที่แตกออกมทำกกคสือวตทำ อธิสรทำเอลกททำลนังรตวมเปกนพนันธมธิตรกนับพวก
ยทำนยผเอฟโอ ดนังนนัรนพวกเขทำจถึงตข้องถผกกททำจนัดทธิรงเสภีย ไมตวตทำกรณภีใด และไมตวตทำจะดข้วยเหตรุจผงใจใด
กกตทำม ประชทำชทำตธิตตทำงๆของโลกกกจะถผกชนักชวนมทำยนังอธิสรทำเอลเพสืที่อตตอสผข้ครนัร งเดภียวพอเพสืที่อกวทำดลข้ทำง
พวกยธิวใหข้สธิรนซทำก

ยอล 3:12 ใหผู้บรรดาประชาชาตดิตรที่นตดัวและขถึนี้นมายดังหบบเขาเยโฮชาฟดัท เพราะ
ททที่นดัที่นเราจะนดัที่งพดิพากษาบรรดาประชาชาตดิทดันี้งสดินี้นททที่อยผว่ลผู้อมรอบ ในภทำพใหญตกวตทำของเหตรุกทำรณร
ตตทำงๆในยรุคสรุดทข้ทำย กทำรพธิพทำกษทำประชทำชทำตธิตตทำงๆทภีที่เปกนแกะและแพะทภีที่ถผกกลตทำวถถึงในมนัทธธิว 25 กก
เกธิดขถึรนตตอจทำกอทำรมทำเกดโดนทนันทภี ดผควทำมเหกนสททำหรนับโยเอล 3:1-8 และมนัทธธิว 25:31

ยอล 3:13 จงเอาเคทยวเกทที่ยวเถดิด เพราะถถึงฤดผเกทที่ยวแลผู้ว เขผู้าไปซดิ ยนที่าเลย เพราะ
บว่อยนที่าองบว่นกนาลดังเตก็ม บว่อเกก็บนนนี้าองบว่นลผู้นแลผู้ว เพราะวว่าความชดัที่วของเขาทดันี้งหลายมากมายนดัก 
เหตรุกทำรณรตตทำงๆตรงนภีรดผเหมสือนจะสอดคลข้องกนับวธิวรณร 14:14-20 อยตทำงชนัดเจน ดผอธิสยทำหร 63:3 และ



เยเรมภียร 25:30 ดข้วย นภีที่คสือจรุดสผงสรุดของสงครทำมอทำรมทำเกดโดนเมสืที่อพระเยซผครธิสตรเสดกจกลนับมทำและ
ทรงทททำลทำยกองทนัพตตทำงๆของโลกโดยตรงซถึที่งอยผ ตภทำยใตข้กทำรนททำของปฏธิปนักษรตตอพระครธิสตร ภทำพ
เปรภียบของเคภียวเลตมหนถึที่งทภีที่ถผกใชข้เพสืที่อเกภีที่ยวองรุตนทนัรงหลทำยทภีที่สรุกแลข้ว จทำกนนัรนกกโยนพวกมนันลงไปใน
บตอยทที่ทำองรุตนกกสอดคลข้องกนับเนสืรอหทำในขข้อพระคนัมภภีรรเหลตทำนนัรนทภีที่ถผกหมทำยเหตรุไวข้ขข้ทำงบน

ยอล 3:14 มวลชน มวลชนในหบบเขาแหว่งการตดัดสดิน เพราะวดันแหว่งพระเยโฮ
วาหห์ใกลผู้เขผู้ามาแลผู้วในหบบเขาแหว่งการตดัดสดิน อภีกครนัร งทภีที่ไมตวตทำนภีที่หมทำยถถึงอทำรมทำเกดโดนหรสือกทำร
พธิพทำกษทำทภีที่ตทำมมทำในหรุบเขทำเยโฮชทำฟนัท กกมภีโทนทภีที่นตทำกลนัวและเปกนลทำงรข้ทำย – “มวลชน มวลชนใน
หรุบเขทำแหตงกทำรตนัดสธิน” คททำทภีที่แปลวตทำ การตดัดสดิน (ชารผวทสณ์) มภีควทำมหมทำยหนถึที่งวตทำเครสืที่องมสือทภีที่ใชข้
นวดขข้ทำว เรทำอทำจสรรุปไดข้วตทำนภีที่หมทำยถถึงกทำรตภีสอนของพระเจข้ทำทภีที่อทำรมทำเกดโดน หรสือมนันอทำจหมทำย
ถถึงกทำรทภีที่ขข้ทำวถผกแยกออกจทำกแกลบในกทำรพธิพทำกษทำทภีที่จะตทำมมทำทนันทภี ณ หรุบเขทำเยโฮชทำฟนัท เรทำมภี
ควทำมเหกนวตทำมนันหมทำยถถึงอยตทำงหลนัง

ยอล 3:15-16 ดวงอาทดิตยห์และดวงจดันทรห์จะมรดไป ดวงดาวจะอดับแสง 16 พระเย
โฮวาหห์จะทรงเปลว่งพระสดิงหนาทจากศดิโยน ทรงเปลว่งพระสบรเสทยงของพระองคห์จากเยรผซาเลก็ม 
และฟผู้าสวรรคห์กดับพดิภพกก็จะหวดัที่นไหว แตว่พระเยโฮวาหห์จะทรงเปก็นความหวดังแหว่งประชาชนของ
พระองคห์ เปก็นททที่กนาบดังเขผู้มแขก็งของคนอดิสราเอล นภีที่ดผเหมสือนสอดคลข้องกนับหมทำยสททำคนัญอสืที่นๆซถึที่งจะ
เกธิดขถึรนทนันทภีกตอนกทำรเสดกจกลนับมทำของพระครธิสตรในสงตทำรทำศภีตอนสธิรนยรุคเจกดปภีและโดยเฉพทำะอยตทำง
ยธิที่ง ณ อทำรมทำเกดโดน ดผโยเอล 2:31, มนัทธธิว 24:27-30 และอทำจเปกนวธิวรณร 16:10 ดข้วย องครพระผผข้
เปกนเจข้ทำผผข้ทรงคททำรทำมออกมทำจทำกศธิโยนอทำจหมทำยถถึงกทำรเสดกจกลนับมทำของพระองครตทำมทภีที่มภีบรรยทำย
ไวข้ในวธิวรณร 19 ศธิโยนอทำจไมตเพภียงหมทำยถถึงแคตเยรผซทำเลกมเทตทำนนัรน แตตเปกนภทำพเปรภียบหนถึที่งของ
สวรรครเองดข้วย ในวนันนนัรนพระองครจะทรงชตวยอธิสรทำเอลใหข้พข้นจทำกกทำรขตมเหงอนันรรุนแรงของ
ปฏธิปนักษรตตอพระครธิสตรและกองทนัพของมนัน อนันทภีที่จรธิงพระองครจะทรงกลทำยเปกนควทำมหวนังของ
อธิสรทำเอลและพละกททำลนังของพวกเขทำดข้วย



ในวนันนนัรนพระเยซผครธิสตรจะเสดกจกลนับมทำดข้วยฤทธทำนรุภทำพและสงตทำรทำศภีใหญตยธิที่งรวมถถึงพระ
เดชทำนรุภทำพในกทำรสผข้รบดข้วย ดผ วธิวรณร 19:11 ทตทำมกลทำงเหตรุกทำรณรอนันนตทำสะพรถึงกลนัวและสนัที่น
สะเทสือนโลกทำเหลตทำนภีร  “พระเยโฮวทำหรจะทรงเปกนควทำมหวนังแหตงประชทำชนของพระองคร เปกนทภีที่
ก ททำบนังเขข้มแขกงของคนอธิสรทำเอล” ในชตวงเวลทำนภีร เอง คนอธิสรทำเอลสตวนใหญตจะกลนับใจรนับเชสืที่อพระ
ครธิสตรและไดข้รนับกทำรปกปข้องและพธิทนักษรรนักษทำไวข้ ซถึที่งชตวยใหข้พวกเขทำสทำมทำรถสผข้ทนจนถถึงสธิรนยรุคเจกด
ปภีไดข้

ยอล 3:17-18 "ดดังนดันี้นเจผู้าทดันี้งหลายจะไดผู้รผผู้วว่า เราครอพระเยโฮวาหห์พระเจผู้าของเจผู้า 
ผผผู้ประทดับในศดิโยน ภผเขาบรดิสบทธดิดิ์ของเรา แลผู้วเยรผซาเลก็มจะเปก็นเมรองบรดิสบทธดิดิ์ จะไมว่มทคนตว่างดผู้าว
ผว่านเมรองนดันี้นไปอทกเลย 18 และอยผว่มาในวดันนดันี้นจะมทนนนี้าองบว่นใหมว่หยดจากภผเขา และมทนนนี้านมไหลมา
จากเนดินเขา และหผู้วยทดันี้งสดินี้นของยผดาหห์จะมทนนนี้าไหล และนนนี้าพบจะมาจากพระนดิเวศของพระเยโฮวาหห์
และรดหบบเขาชดิทธดิม

สภทำวะตตทำงๆของยรุคพนันปภีจะเรธิที่มงอกเงยและเบตงบทำนในทนันทภีหลนังจทำกกทำรเสดกจกลนับมทำ
ของพระครธิสตร แนตนอนวตทำมภีควทำมสอดคลข้องกนันกนับเหตรุกทำรณรตตทำงๆทภีที่ถผกกลตทำวถถึงในเพลงสดรุดภี 
46:4, เอเสเคภียล 47:1 และเศคทำรธิยทำหร 14:8 หรุบเขทำชธิทธธิมอยผตททำงทธิศใตข้และทธิศตะวนันตกของ
เยรผซทำเลกมและอทำจหมทำยถถึงแมตนทร ทำสทำยนนัรนในยรุคพนันปภีทภีที่ถผกพรรณนทำถถึงในเอเสเคภียล 47

ยอล 3:19 อทยดิปตห์จะกลายเปก็นททที่รกรผู้าง และเอโดมจะกลายเปก็นถดิที่นทบรกดันดาร
รผู้าง เพราะเหตบความรบนแรงททที่กระทนาตว่อชนชาตดิยผดาหห์ เพราะวว่าเขากระทนาใหผู้โลหดิตททที่ปราศจาก
ความผดิดตกในแผว่นดดินของเขา มภีกทำรกลตทำวถถึงดข้วยวตทำกระทนั ที่งในยรุคพนันปภี กทำรตภีสอนและกทำร
พธิพทำกษทำของพระเจข้ทำจะมภีชนัยตตอประชทำชทำตธิเหลตทำนนัรนทภีที่เอทำรนัดเอทำเปรภียบอธิสรทำเอลมทำตลอดหลทำย
ศตวรรษ

ยอล 3:20 แตว่ยผดาหห์จะมทคนอาศดัยอยผว่เปก็นนดิตยห์ และเยรผซาเลก็มจะมทผผผู้อาศดัยอยผว่
ทบกชดัที่วอายบ ควทำมหวนังของอธิสรทำเอลตนัรงแตตสมนัยของโยเอลเรสืที่อยมทำกกคสือวตทำ พระเจข้ทำจะทรงทททำใหข้
อธิสรทำเอลกลนับสผตสภทำพเดธิมและยกชผอธิสรทำเอลใหข้สผงทตทำมกลทำงประชทำชทำตธิทนัรงหลทำย แนตนอนวตทำสธิที่งนภีร



จะเกธิดขถึรนไดข้หลนังจทำกพระเมสสธิยทำหรของพวกเขทำเสดกจกลนับมทำและทรงสถทำปนทำบนัลลนังกรของ
พระองครเทตทำนนัรน

ยอล 3:21 เราจะชนาระเลรอดของเขาซถึที่งยดังมดิไดผู้รดับการชนาระ เพราะพระเยโฮ
วาหห์ทรงสถดิตในศดิโยน" บทำงทภีนภีที่อทำจหมทำยควทำมวตทำในวนันนนัรนพระเจข้ทำจะทรงชททำระอธิสรทำเอลใหข้
บรธิสรุทธธิธ ฝตทำยวธิญญทำณ ดผ เศคทำรธิยทำหร 13:1 พระเยซผครธิสตรจะประทนับและครอบครองจทำกศธิโยนในวนัน
นนัรน แนตนอนวตทำศธิโยนเปกนชสืที่อหนถึที่งของเยรผซทำเลกม คททำพยทำกรณรอนันนตทำตสืที่นเตข้นของโยเอลจถึงจบลงดข้วย
ประกทำรฉะนภีร


