
หนา 1808โยเอล
1พระวจนะของพระเยโฮวาหที่

มาถึงโยเอล บุตรชายของ
เปธุเอล วาดังนี้วา
2ทานผู เฒาทั้ งหลาย ขอจงฟง
เร่ืองนี้ ชาวแผนดินทั้งสิ้น ขอจง
เงี่ ยหูฟง สิ่ งเหลานี้ เคยเกิดมา
ในสมัยของทาน หรือเกิดมา
ในสมัยบรรพบุรุษของทานบาง
หรือ
3จงบอกใหลู กของท านทราบ
และใหลูกบอกหลาน และให
หลานบอกเหลนอีกชั่วอายุหนึ่ง
ภัยพิบัติแหงการสาปแชง

ในยูดาห
4สิ่ งใดที่ ตั๊ กแตนวั ยเดิ นกิ น
เหลือ ตั๊ กแตนวัยบินก็กินเสีย
สิ่ งใดที่ ตั๊ กแตนวัยบินกินเหลือ
ตั๊กแตนวัยกระโดดก็กินเสีย สิ่ง
ใดที่ตั๊กแตนวัยกระโดดกินเหลือ
ตั๊กแตนวัยคลานก็กินเสีย
5 เจาพวกข้ี เมาเอย จงตื่นข้ึน
และรองไหเถิด นักดื่มเหลาองุน
ทุกคนเอย จงโอดครวญเถิด
เพราะวาน้ําองุ นใหมถูกตัดขาด
จากปากของเจาทั้งหลายแลว
6 เพราะวาประชาชาติหนึ่งไดข้ึน
มาสูกับแผนดินของขาพเจา เขา
มีทั้ งกําลังมากและมีจํานวนนับ
ไมถวน ฟนของมันเหมือนฟน
สิงโต เข้ียวของมันเหมือนเข้ียว
สิงโตผูย่ิงใหญ

7 มั นได ทําลายเถาองุ นของ
ขาพเจาเสีย และไดปอกเปลือก
ตนมะเดื่อของขาพเจา มันลอก
เปลือกออกและโยนทิ้ งเสีย กิ่ ง
กานก็ดูขาวโพลน
8 จ ง โ อ ดคร วญอย า ง ห ญิ ง
พรหมจารี ซึ่ งคาดเอวด วยผ า
กระสอบที่ ไว ทุกข ใหสามีของ
เธอที่ไดเมื่อวัยสาว
9ธัญญบูชาและเครื่ องดื่ มบูชา
ไดถูกตัดขาดเสียจากพระนิเวศ
ของพระเยโฮวาห ปุโรหิตผู
ปรนนิ บัติ ของพระเยโฮวาห ก็
โศกเศรา
10 นาก็ราง พ้ืนดินก็เศราโศก
เพราะขาวถูกทําลายเสีย น้ําองุน
ใหมก็แหงไปหมด น้ํามันก็ขาด
มือไป
11 โอ ชาวนาทั้ งหลายเอย จง
อับอายไปเถิด โอ ผูแตงเถาองุน
เอย จงคร่ําครวญเนื่องดวยขาว
สาลีและขาวบารเลย เพราะผล
ของนาก็ถูกทําลายไปหมด
12 เถาองุนก็เหี่ยว ตนมะเดื่อก็
แหงไป ตนทับทิม ตนอินทผลัม
และตนแอบเปล ตนไมในนาทั้ง
สิ้นก็เหี่ยวไป เพราะความยินดีก็
เหี่ ยวไปจากบุตรทั้ งหลายของ
มนุษย
13 ทานปุโรหิตทั้งหลายเอย จง
คาดเอวและโอดครวญ ทานผู

(1) ยรม 1:2 (2) สดด 49:1; อสย 34:1 (3) อพย 10:1-2 (4) ยอล 2:25; อมส 4:9
(5) อสย 24:7-11 (6) สภษ 30:25-27 (7) อพย 10:15; สดด 105:33 (8) ยก 4:8-9
(9) ฮชย 9:4 (10) ลนต 26:20 (11) ยรม 14:3-4 (12) ฮบก 3:17-18 (13) ยรม 4:8
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หนา 1809
ปรนนิบัติที่ แทนบูชา จงคร่ํา-
ครวญ ทานผูปรนนิบัติพระเจา
ของขาพเจา จงเขาไปสวมผา
กระสอบนอนคางคืนสักคืนหนึ่ง
เพราะว าธัญญบูชาและเครื่ อง
ดื่ มบูชาไดขาดไปเสียจากพระ
นิเวศแหงพระเจาของทาน
14 จงเตรียมตัวถืออดอาหาร จง
เรียกประชุมอันศักดิ์ สิทธิ์ จง
รวบรวมบรรดาผู ใหญและชาว
แผนดินทั้ งสิ้ นไปยังพระนิ เวศ
ของพระเยโฮวาหพระเจ าของ
ทาน และรองทูลตอพระเยโฮ-
วาห
ความยากลําบากในอนาคต
และวันแหงพระเยโฮวาห

15 อนิจจาหนอวันนั้น เพราะวัน
แหงพระเยโฮวาหใกลเขามาแลว
วันนั้นจะมาเปนการทําลายจาก
องคผูทรงมหิทธิฤทธิ์
16 อาหารถูกตัดออกจากเบื้ อง
หนาสายตาของพวกเราแลว เออ
ความปติและความยินดีก็ขาดไป
จากพระนิ เวศแหงพระเจาของ
เราแลว มิใชหรือ
17 เมล็ดพืชก็เนาอยูในดิน ฉาง
ก็รกราง ยุงก็หักพังลง เพราะวา
ขาวเหี่ยวแหงไปเสียแลว
18 สัตวทั้งหลายรองครวญคราง
แลวหนอ ฝูงวัวก็งุนงง เพราะวา
ไมมีทุ งหญาใหมัน ฝูงแกะก็
ออนระอาไป

19 โอ ขาแตพระเยโฮวาห ขา
พระองครองทูลพระองค เพราะ
วาไฟไดเผาผลาญทุ งหญาแหง
ถิ่ นทุรกันดาร และเปลวไฟได
ไหมตนไมในทุงนาเสียหมดแลว
20 ถึงแมวา สัตวปาก็รองทูล
พระองคดวย เพราะวาน้ําใน
หวยแหงไป และไฟก็เผาผลาญ
ทุงหญาแหงถิ่นทุรกันดาร

คําพยากรณเรื่อง
กองทัพของชนชาติท้ังหลาย

2จงเปาแตรที่ ในศิโยน จง
เปล งเสี ยงปลุ กบนภู เขา

บริสุทธิ์ของขาพเจา ใหชาวแผน
ดินทั้ งสิ้นตัวสั่น เพราะวันแหง
พระเยโฮวาหกําลังมาแลว ใกล
เขามาแลว
2 เปนวันแหงความมืดและความ
มืดครึ้ ม เปนวันที่มีเมฆและ
ความมืดทึบ ดุจแสงสวางยาม
เชาที่ แผปกคลุมไปทั่ วภูเขาทั้ ง
หลาย ประชาชนจํานวนมากและ
มีกําลังย่ิ ง ตั้ งแตสมัยโบราณก็
ไมเคยมีเหมือนอยางนี้ และตั้ง
แตนี้ ไปก็จะไมมีอีกตลอดปทั้ ง
หลายชั่วอายุ
3ไฟเผาผลาญอยูขางหนามันทั้ง
หลาย และเปลวไฟไหมอยู ขาง
หลัง แผนดินนั้นเหมือนสวน
เอเดนกอนหนามันทั้งหลาย พอ
ใหหลังมันไปแลวก็เปนถิ่นทุร-
กันดารที่ รกราง ไมมีอะไรจะ

โยเอล 1, 2

(14) 2 พศด 20:3-4; ยอล 2:15 (15) ยรม 30:7; อมส 5:16 (16) อมส 4:6-7
(18) 1 พกษ 18:5; ยรม 12:4 (19) สดด 50:15; มคา 7:7 (20) โยบ 38:41
(1) กดว 10:3; ยรม 4:5 (2) อพย 20:21; สดด 97:2 (3) สดด 50:3; อมส 7:4
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หนา 1810โยเอล 2
รอดพนมันเลย
4 ร างของมันทั้ งหลายเหมื อน
รางของพวกมา มันจะว่ิงเหมือน
กับมาสงคราม
5 เหมือนอยางเสียงรถรบ มันจะ
เผนอยูบนยอดเขา เหมือนเสียง
แตกของเปลวไฟที่ ไหมตอขาว
เหมือนกองทัพอันเขมแข็งแปร
กระบวนเขาสงคราม
6 เมื่ อชนชาติทั้ งหลายเห็นหนา
มันก็จะกระสับกระสาย ใบหนา
ทุกคนก็จะซีดเซียว
7มันทั้งหลายจะว่ิงเหมือนทหาร
และป นกําแพงเหมื อนนั กรบ
ตางก็จะเดินไปตามทางของตัว
มันจะไมแตกแถวออกไป
8มันทั้ งหลายจะไมรวนกันเลย
ต างก็จะเดินอยู ในทางของตน
เมื่อมันตะลุยดาบ มันก็ไมไดรับ
บาดเจ็บ
9มันจะกระโดดเขาในเมือง มัน
จะว่ิงอยูบนกําแพงเมือง มันจะ
ปนเขาไปในบานเรือน มันจะเขา
ไปทางหนาตางเหมือนกับโจร
10 แผนดินโลกจะหว่ั นไหวตอ
หนามัน ฟาสวรรคจะสั่ นสะ-
เทือน ดวงอาทิตยและดวงจันทร
จะมืดไป ดวงดาวจะอับแสง

กองทัพของพระเจา
จะทําลายศัตรู

11 พระเยโฮวาหจะทรงสงพระ
สุรเสียงตอหนากองทัพของพระ

องค เพราะคายของพระองค
ใหญโตย่ิงนัก ผูที่ กระทําตาม
พระวจนะของพระองค นั้ นมี
เดชานุภาพมาก เพราะวาวัน
แหงพระเยโฮวาหเปนวันใหญโต
และนากลัวย่ิงนัก ผูใดเลาจะทน
อยูได

คนอิสราเอลสวนหน่ึง
กลับใจเสียใหม

12พระเยโฮวาหตรัสวา "ดังนั้น
เจาทั้งหลายจงกลับมาหาเราเสีย
เดี๋ ยวนี้ ดวยความเต็มใจ ดวย
การอดอาหาร ดวยการรองไห
และดวยการโอดครวญ
13 จงฉีกใจของเจา มิใชฉีกเสื้อ
ผาของเจา" จงหันกลับมาหา
พระเยโฮวาหพระเจ าของท าน
ทั้งหลาย เพราะวาพระองคทรง
กอปรดวยพระคุณและทรงพระ
กรุณา ทรงกริ้ วชาและบริบูรณ
ดวยความเมตตา และทรงกลับ
พระทัยไมลงโทษ
14 ใครจะรู ได พระองคอาจจะ
ทรงกลับและเปลี่ยนพระทัยและ
ทรงอํานวยพระพรไว คือใหมี
ธั ญญบูชาและเครื่ องดื่ มบู ชา
สําหรับถวายแดพระเยโฮวาห
พระเจาของทานแลว
15 จงเปาแตรที่ ในศิโยน จง
เตรียมตัวถืออดอาหาร จงเรียก
ประชุมอันศักดิ์สิทธิ์
16 จงรวบรวมบรรดาประชาชน

(4) วว 9:7 (5) นฮม 2:3-4 (6) สดด 119:83; อสย 13:8 (7) 2 ซมอ 1:23; สดด 19:5
(9) อพย 10:6; ยรม 9:21 (10) สดด 18:7 (11) ยอล 3:16 (12) พบญ 4:29-30
(13) 2 พกษ 22:19 (14) อพย 32:30; ยชว 14:12 (15) ยอล 2:1 (16) อพย 19:10
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หนา 1811 โยเอล 2
จงชําระชุมนุมชนใหบริสุทธิ์ จง
ประชุมบรรดาผู ใหญ จงรวบ
รวมเด็กๆ แมวาเด็กที่ยังกินนม
จงให เจาบาวออกจากเรือนหอ
และเจาสาวออกจากหองของตน
17 ใหปุโรหิต คือผูปรนนิบัติ
พระเยโฮวาหคร่ําครวญอยู ระ-
หวางเฉลียงและแทนบูชา ใหทูล
วา "โอ ขาแตพระเยโฮวาห ขอ
ทรงเวทนาประชาชนของพระ
องค ขออยาทรงกระทําใหมรดก
ของพระองคเปนที่ประณามกัน
เพ่ื อใหประชาชาติครอบครอง
เหนือพวกเขา ควรหรือที่ เขาจะ
กลาวทามกลางชนชาติทั้ งหลาย
วา `พระเจาของเขาอยูที่ไหน'"

พระเจาสัญญาวา
จะทรงชวยอิสราเอลใหพน

18 แลวพระเยโฮวาหจะทรงหวง
แหนแผนดินของพระองค และ
ทรงสงสารประชาชนของพระ
องค
19 พระเยโฮวาห จะทรงตอบ
ประชาชนของพระองควา "ดู
เถิด เราจะสงขาว น้ําองุนและ
น้ํามันใหแกเจา เจาทั้งหลายจะ
ไดอิ่ มหนําสําราญ เราจะไม
กระทําใหเจาเปนที่ เขาประณาม
กันท ามกลางประชาชาติตอไป
อีก
20 แตเราจะถอนกองทัพทางทิศ
เหนือไปใหหางไกลจากเจา และ

ขับไลมันเขาไปในแผนดินที่แหง
แลงและรกราง กองหนาของมัน
จะหั นไปทางทะเลด านตะวั น
ออก และกองหลังของมันจะหัน
ไปทางทะเลที่ อยู ไกลออกไป
กลิ่ นเหม็นคลุ งของมันจะลอย
ข้ึนมา และกลิ่นเหม็นเนาของ
มันจะลอยข้ึนมา เพราะมันทํา
การใหญหลายอยาง
21 โอ แผนดินเอย อยากลัวเลย
จงยินดีและเปรมปรีดิ์ เถิดเพราะ
พระเยโฮวาหจะทรงทําการใหญ
โตมาก
22 เจาที่ เปนสัตวปาเอย อยา
กลัวเลย เพราะวาทุ งหญาใน
ถิ่นทุรกันดารนั้นเขียวสด ตนไม
เกิดผล ตนมะเดื่อและเถาองุน
ออกผลอยางบริบูรณ
23 บุตรทั้ งหลายของศิโยนเอย
จงยินดีเถิด จงเปรมปรีดิ์ ใน
พระเยโฮวาหพระเจ าของเจ า
เพราะว าพระองคทรงประทาน
ฝนตนฤดูอยางพอสมควร พระ
องค จะทรงเทฝนลงมาให เจ า
คือฝนตนฤดูและฝนชุกปลายฤดู
ในเดือนแรก
24 ลานนวดขาวจะมีขาวอยูเต็ม
จะมีน้ําองุ นและน้ํามันอยู เต็ม
ลนบอเก็บ
25 เราจะใหบรรดาปของเจาคืน
สูสภาพเดิม คือที่ตั๊กแตนวัยบิน
ไดกินเสีย ที่ตั๊กแตนวัยกระโดด

(17) 1 พกษ 6:3; ยอล 1:9 (18) อสย 42:13; ศคย 1:14 (19) ยอล 2:24; อมส 9:13
(20) อพย 10:19; ยรม 1:14 (21) ปฐก 15:1; อสย 41:10 (22) สดด 36:6; 1 คร 3:7
(23) สดด 149:2; พคค 4:2 (24) ลนต 26:10; สภษ 3:9 (25) ยอล 2:2-11; ศคย 10:6
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หนา 1812โยเอล 2, 3
ตั๊ กแตนวัยคลาน และตั๊ กแตน
วัยเดินไดกิน คือกองทัพใหญ
ของเราที่ เราสงมาทามกลางเจา
นั้น
26 เจาทั้ งหลายจะรับประทาน
อย างบริ บูรณและอิ่ มหนําและ
สรรเสริญพระนามพระเยโฮวาห
พระเจาของเจา ผูทรงกระทําแก
เจาอยางมหัศจรรย ประชาชน
ของเราจะไมตองขายหนาอีก
27 เจาจะรู วา เราอยูทามกลาง
อิสราเอล และเรานี่ แหละคือ
พระเยโฮวาห เป นพระเจ าของ
เจาไมมีอื่นใดอีก ประชาชนของ
เราจะไมตองขายหนาอีก
ในวาระสุดทายพระเจาจะทรง
เทพระวิญญาณของพระองค

  เหนือเน้ือหนังท้ังปวง
28 ตอมาภายหลังจะเปนอยางนี้
คือเราจะเทพระวิญญาณของเรา
มาเหนือเนื้ อหนังทั้ งปวง บุตร
ชายบุตรสาวของเจาทั้ งหลายจะ
พยากรณ คนชราของเจาจะฝน
และคนหนุมของเจาจะเห็นนิมิต
29 ในกาลครั้ งนั้ นเราจะเทพระ
วิญญาณของเรามาเหนือกระทั่ ง
คนใชชายหญิง
30 เราจะสําแดงลางมหัศจรรย
ในทองฟาและบนดิน เปนเลือด
และไฟและเสาควัน
31 ดวงอาทิ ตย จะกลายเป น
ความมืด ดวงจันทรเปนเลือด

ก อนวั นใหญ ย่ิ งและน าสยด
สยองแหงพระเยโฮวาหจะมาถึง
32 และอยูมาจะเปนอยางนี้ คือ
ผู ใดที่ จะรองออกพระนามของ
พระเยโฮวาหจะรอดพน  เพราะ
จะมี คนรอดพนในภู เขาศิ โยน
และในเยรูซาเล็มตามที่พระเย-
โฮวาหตรัสไว และในพวกคนที่
รอดนั้นจะมีบรรดาบุคคลที่พระ
เยโฮวาหทรงเรียกดวย"
อิสราเอลจะกลับสูสภาพเดิม

3"เพราะ ดูเถิด ในวันเหลา
นั้นและในเวลานั้น เมื่อเรา

ให ยูดาหและเยรูซาเล็มกลับสู
สภาพเดิม

พระเจาจะทรงลงโทษ
บรรดาประชาชาติ
ท่ีบีบบังคับอิสราเอล

2 เราจะรวบรวมบรรดาประชา
ชาติทั้ งสิ้ น และนําเขาลงมาที่
หุบเขาเยโฮชาฟท และเราจะเขา
สู การพิพากษากับเขาที่นั่นดวย
เร่ืองประชาชนของเรา คืออิส-
ราเอลมรดกของเรา เพราะวา
เขาไดกระจายชนชาติของเราไป
ทามกลางประชาชาติ และได
แบงแผนดินของเรา
3และได จับสลากเอาประชาชน
ของเรา และใหเด็กผูชายเปนขา
ของหญิงโสเภณี และขายเด็กผู
หญิงไปซื้อเหลาองุน และดื่ม
4 โอ ไทระและไซดอน และ

(26) ลนต 26:5; พบญ 6:11 (27) ยอล 3:17 (28) สภษ 1:23 (29) 1 คร 12:13
(30) มธ 24:29; มก 13:24 (31) อสย 13:9-10 (32) สดด 50:15 (1) ดนล 12:1
(2) ศฟย 3:8; วว 16:14 (3) 2 พศด 28:8-9; อมส 2:6 (4) วนฉ 11:12; 2 พศด 21:16
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หนา 1813 โยเอล 3
ประเทศฟลิสเตียทุกแควนเอย
เจาจะเอาอะไรกับเรา เจาจะแก
แคนเราหรือ ถาเจาสนองเราอยู
เราจะตอบสนองการกระทําของ
เจาเหนือศีรษะของเจาอยางฉับ
พลันและอยางรวดเร็ว
5 เพราะเจ าได เอาเงิ นของเรา
และทองคําของเราไป และเอา
ทรัพยสมบัติมั่ งค่ังของเราไปยัง
บรรดาวิหารของเจา
6 เจาไดขายประชาชนยูดาหและ
เยรูซาเล็มใหแกพวกกรีก ถอน
เขาไปไกลจากแดนเมืองของเขา
7ดูเถิด เราจะกระตุนเขาจาก
สถานที่ซึ่งเจาขายเขาไปนั้น เรา
จะตอบสนองการกระทําของเจา
บนศีรษะของเจาเอง
8 เราจะขายบุ ตรชายและบุ ตร
สาวของเจาไวในมือของคนยู-
ดาห และเขาทั้งหลายจะขายตอ
ไปยังคนเสบา แกประชาชาติ
หนึ่งที่อยูหางไกลออกไป เพราะ
วา พระเยโฮวาหลั่ นพระวาจา
แลว"
9จงประกาศขอความตอไปนี้ให
นานาประชาชาติทราบวา จง
เตรียมทําการรบ จงปลุกใจชาย
ฉกรรจทั้งหลาย ใหพลรบทั้งสิ้น
เขามาใกล ใหเขาข้ึนมาเถิด
10 จงตีผาลไถนาของเจาใหเปน
ดาบ และตีขอลิดของเจาใหเปน
ทวน ใหคนออนแอพูดวา "ฉัน

เปนนักรบ"
11 บรรดาประชาชาติทั้ งสิ้นเอย
จงรวมกันอยูลอมรอบ จงรีบมา
เถิด จงเรียกประชุมกันที่นั่น โอ
ขาแตพระเยโฮวาห ขอทรงนํา
นักรบของพระองคลงมา
12 ใหบรรดาประชาชาติตื่ นตัว
และข้ึนมายังหุบเขาเยโฮชาฟท
เพราะที่ นั่ นเราจะนั่ งพิพากษา
บรรดาประชาชาติ ทั้ งสิ้ นที่ อยู
ลอมรอบ
13 จงเอาเคียวเกี่ยวเถิด เพราะ
ถึงฤดูเกี่ยวแลว เขาไปซิ ยํ่าเลย
เพราะบอยํ่าองุนกําลังเต็ม บอ
เก็บน้ําองุ นลนแลว เพราะวา
ความชั่ วของเขาทั้ งหลายมาก
มายนัก
14 มวลชน มวลชนในหุบเขา
แหงการตัดสิน เพราะวันแหง
พระเยโฮวาหใกลเขามาแลวใน
หุบเขาแหงการตัดสิน
15 ดวงอาทิตยและดวงจันทรจะ
มืดไป ดวงดาวจะอับแสง
16 พระเยโฮวาห จะทรงเปล ง
พระสิงหนาทจากศิโยน ทรง
เปลงพระสุรเสียงของพระองค
จากเยรูซาเล็ม และฟาสวรรค
กับพิภพก็จะหว่ันไหว แตพระ
เยโฮวาหจะทรงเปนความหวั ง
แหงประชาชนของพระองค เปน
ที่ กําบังเขมแข็งของคนอิสรา-
เอล

(5) 2 พกษ 12:18 (6) ยอล 3:3 (7) อสย 11:12 (8) พบญ 32:30; วนฉ 2:14; 4:2
(9) สดด 96:10; อสย 34:1 (10) มคา 4:3 (11) อสค 38:9-18 (12) 2 พศด 20:26
(13) พบญ 16:9; มก 4:29 (14) ยอล 3:2 (15) มธ 24:29 (16) ยรม 25:30-31
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หนา 1814โยเอล 3
การกลับสูสภาพเดิม

ของอิสราเอล
17 "ดังนั้นเจาทั้งหลายจะไดรูวา
เราคือพระเยโฮวาหพระเจาของ
เจา ผูประทับในศิโยน ภูเขาบริ-
สุทธิ์ ของเรา แลวเยรูซาเล็มจะ
เปนเมืองบริสุทธิ์ จะไมมีคนตาง
ดาวผานเมืองนั้นไปอีกเลย
18 และอยู มาในวันนั้ นจะมีน้ํา
องุ นใหมหยดจากภูเขา และมี
น้ํานมไหลมาจากเนินเขา และ
หวยทั้งสิ้นของยูดาหจะมีน้ําไหล
และน้ําพุจะมาจากพระนิเวศของ
พระเยโฮวาห และรดหุบเขา

ชิทธิม
19 อี ยิปตจะกลายเปนที่ รกราง
และเอโดมจะกลายเปนถิ่นทุร-
กันดารราง เพราะเหตุความ
รุนแรงที่กระทําตอชนชาติยูดาห
เพราะว าเขากระทําให โลหิตที่
ปราศจากความผิ ดตกในแผน
ดินของเขา
20 แต ยูดาห จะมีคนอาศัยอยู
เปนนิตย และเยรูซาเล็มจะมีผู
อาศัยอยูทุกชั่วอายุ
21 เราจะชําระเลือดของเขาซึ่ ง
ยังมิไดรับการชําระ เพราะพระ
เยโฮวาหทรงสถิตในศิโยน"

(17) สดด 9:11; อสย 12:6; อสค 48:35; ยอล 3:21; มคา 4:7; ศฟย 3:14-16
(18) โยบ 29:6; อสย 55:12; อมส 9:13 (19) อสย 11:15; ศคย 10:10; 2 ธส 1:6
(20) อสย 33:20; อสค 37:25; อมส 9:15 (21) อสย 4:4; อสค 36:25; มธ 27:25
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