หนา 1808
โยเอล

1

พระวจนะของพระเยโฮวาห ที่
มาถึ งโยเอล บุ ตรชายของ
เปธุเอล วาดังนี้ วา
2ท านผู เฒ าทั้ งหลาย ขอจงฟ ง
เรื่ องนี้ ชาวแผนดินทั้ งสิ้ น ขอจง
เงี่ ยหู ฟง สิ่ งเหล านี้ เคยเกิ ดมา
ในสมั ยของท าน หรื อเกิ ดมา
ในสมั ยบรรพบุ รุ ษของท านบ าง
หรือ
3 จงบอกให ลู ก ของท า นทราบ
และให ลู กบอกหลาน และให
หลานบอกเหลนอีกชั่ วอายุหนึ่ ง
ภัยพิบัติแหงการสาปแชง
ในยูดาห
4 สิ่ งใดที่ ตั๊ กแตนวั ยเดิ นกิ น
เหลื อ ตั๊ กแตนวั ยบิ นก็ กิ นเสี ย
สิ่ งใดที่ ตั๊ กแตนวั ยบิ นกิ นเหลื อ
ตั๊ กแตนวัยกระโดดก็กินเสีย สิ่ ง
ใดที่ ตั๊ กแตนวัยกระโดดกินเหลือ
ตั๊ กแตนวัยคลานก็กินเสีย
5เจ าพวกขี้ เมาเอ ย จงตื่ นขึ้ น
และรองไหเถิด นักดื่ มเหลาองุ น
ทุ กคนเอ ย จงโอดครวญเถิ ด
เพราะว าน้ํ า องุ นใหม ถู กตั ดขาด
จากปากของเจาทั้ งหลายแลว
6เพราะว าประชาชาติหนึ่ งไดขึ้ น
มาสู กับแผนดินของขาพเจา เขา
มี ทั้ งกําลั งมากและมี จํานวนนั บ
ไม ถ วน ฟ นของมั นเหมื อนฟ น
สิงโต เขี้ ยวของมั นเหมื อนเขี้ ยว
สิงโตผู ยิ่งใหญ

7 มั นได ทํ า ลายเถาองุ นของ
ขาพเจ าเสีย และไดปอกเปลือก
ตนมะเดื่ อของข าพเจ า มันลอก
เปลื อกออกและโยนทิ้ งเสี ย กิ่ ง
กานก็ดูขาวโพลน
8 จ ง โ อ ด ค ร ว ญ อ ย า ง ห ญิ ง
พรหมจารี ซึ่ งคาดเอวด วยผ า
กระสอบที่ ไว ทุ ก ข ใ ห ส ามี ข อง
เธอที่ ไดเมื่ อวัยสาว
9 ธั ญญบู ช าและเครื่ อ งดื่ มบู ช า
ได ถู กตั ดขาดเสี ยจากพระนิ เวศ
ของพระเยโฮวาห ปุ โรหิ ตผู
ปรนนิ บั ติ ข องพระเยโฮวาห ก็
โศกเศรา
10 นาก็ ร าง พื้ นดิ นก็ เศร าโศก
เพราะขาวถูกทําลายเสีย น้ําองุ น
ใหม ก็แห งไปหมด น้ํามันก็ ขาด
มือไป
11 โอ ชาวนาทั้ งหลายเอ ย จง
อับอายไปเถิด โอ ผู แตงเถาองุ น
เอ ย จงคร่ําครวญเนื่ องดวยข าว
สาลี และข าวบาร เลย เพราะผล
ของนาก็ถูกทําลายไปหมด
12 เถาองุ นก็เหี่ ยว ตนมะเดื่ อก็
แหงไป ตนทับทิม ตนอินทผลัม
และตนแอบเป ล ตนไมในนาทั้ ง
สิ้ นก็เหี่ ยวไป เพราะความยินดีก็
เหี่ ยวไปจากบุ ต รทั้ งหลายของ
มนุษย
13 ทานปุโรหิตทั้ งหลายเอย จง
คาดเอวและโอดครวญ ท านผู

(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
โยเอล 1, 2
ปรนนิ บั ติ ที่ แท นบู ชา จงคร่ํ า - 19 โอ ข าแต พระเยโฮวาห ข า
ครวญ ท านผู ปรนนิ บัติ พระเจ า พระองครองทูลพระองค เพราะ
ของข าพเจ า จงเข าไปสวมผ า ว าไฟได เ ผาผลาญทุ งหญ า แห ง
กระสอบนอนค างคืนสั กคื นหนึ่ ง ถิ่ นทุ รกั นดาร และเปลวไฟได
เพราะว า ธั ญญบู ช าและเครื่ อง ไหมตนไมในทุ งนาเสียหมดแลว
ดื่ มบู ช าได ขาดไปเสี ยจากพระ 20 ถึ งแม ว า สั ตว ป าก็ ร องทู ล
นิเวศแหงพระเจาของทาน
พระองค ด วย เพราะว าน้ํ า ใน
14 จงเตรียมตัวถืออดอาหาร จง ห วยแห งไป และไฟก็เผาผลาญ
เรี ยกประชุ มอั นศั กดิ์ สิ ทธิ์ จง ทุ งหญาแหงถิ่ นทุรกันดาร
รวบรวมบรรดาผู ใหญ และชาว
คําพยากรณเรื่ อง
แผ น ดิ น ทั้ งสิ้ นไปยั ง พระนิ เ วศ
กองทัพของชนชาติทั้งหลาย
ของพระเยโฮวาห พ ระเจ า ของ
จงเป าแตรที่ ในศิ โยน จง
ท าน และร องทู ลต อพระเยโฮเปล งเสี ยงปลุ กบนภู เขา
วาห
บริสุทธิ์ ของขาพเจา ใหชาวแผน
ความยากลําบากในอนาคต
ดิ นทั้ งสิ้ นตั วสั่ น เพราะวั นแห ง
และวันแหงพระเยโฮวาห
พระเยโฮวาห กําลั งมาแล ว ใกล
15 อนิจจาหนอวันนั้ น เพราะวัน เขามาแลว
แหงพระเยโฮวาห ใกลเขามาแลว 2เปนวันแหงความมืดและความ
วั นนั้ น จะมาเป นการทํา ลายจาก มื ดครึ้ ม เป นวั นที่ มี เมฆและ
ความมื ดทึ บ ดุ จแสงสว างยาม
องคผู ทรงมหิทธิฤทธิ์
16 อาหารถู กตั ด ออกจากเบื้ อง เช าที่ แผ ปกคลุ มไปทั่ วภู เ ขาทั้ ง
หนาสายตาของพวกเราแลว เออ หลาย ประชาชนจํานวนมากและ
ความปติ และความยินดี ก็ขาดไป มี กําลั งยิ่ ง ตั้ งแต สมั ยโบราณก็
จากพระนิ เ วศแห ง พระเจ า ของ ไม เคยมีเหมือนอยางนี้ และตั้ ง
แต นี้ ไปก็ จะไม มี อี กตลอดป ทั้ ง
เราแลว มิใชหรือ
17 เมล็ดพืชก็เนาอยู ในดิน ฉาง หลายชั่ วอายุ
ก็รกราง ยุ งก็หักพังลง เพราะวา 3ไฟเผาผลาญอยู ขางหนามั นทั้ ง
หลาย และเปลวไฟไหม อยู ขาง
ขาวเหี่ ยวแหงไปเสียแลว
18 สั ตวทั้ งหลายร องครวญคราง หลั ง แผ นดิ นนั้ นเหมื อนสวน
แลวหนอ ฝูงวัวก็งุนงง เพราะวา เอเดนกอนหนามันทั้ งหลาย พอ
ไม มี ทุ งหญ าให มั น ฝู งแกะก็ ให หลั งมั นไปแล วก็ เป นถิ่ นทุ รกั นดารที่ รกร าง ไม มี อะไรจะ
ออนระอาไป

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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โยเอล 2
หนา 1810
รอดพนมันเลย
องค เพราะค ายของพระองค
4 ร า งของมั น ทั้ งหลายเหมื อ น ใหญ โตยิ่ งนั ก ผู ที่ กระทําตาม
รางของพวกมา มันจะวิ่ งเหมือน พระวจนะของพระองค นั้ นมี
กับมาสงคราม
เดชานุ ภาพมาก เพราะว าวั น
5เหมือนอยางเสียงรถรบ มันจะ แหงพระเยโฮวาห เปนวันใหญโต
เผนอยู บนยอดเขา เหมือนเสียง และนากลัวยิ่ งนัก ผู ใดเลาจะทน
แตกของเปลวไฟที่ ไ หม ต อข า ว อยู ได
เหมื อนกองทั พอั นเข มแข็ งแปร
คนอิสราเอลสวนหนึ่ ง
กระบวนเขาสงคราม
กลับใจเสียใหม
6เมื่ อชนชาติ ทั้ งหลายเห็ นหน า 12 พระเยโฮวาหตรัสวา "ดังนั้ น
มันก็จะกระสับกระสาย ใบหนา เจ าทั้ งหลายจงกลั บมาหาเราเสีย
ทุกคนก็จะซีดเซียว
เดี๋ ยวนี้ ด วยความเต็ มใจ ด วย
7มันทั้ งหลายจะวิ่ งเหมื อนทหาร การอดอาหาร ด วยการร องไห
และป นกํ า แพงเหมื อนนั กรบ และดวยการโอดครวญ
ต างก็ จะเดิ นไปตามทางของตั ว 13 จงฉีกใจของเจา มิใชฉีกเสื้ อ
มันจะไมแตกแถวออกไป
ผ าของเจ า" จงหั นกลั บมาหา
8มั นทั้ ง หลายจะไม ร วนกั นเลย พระเยโฮวาห พ ระเจ า ของท า น
ต า งก็ จะเดิ น อยู ในทางของตน ทั้ งหลาย เพราะวาพระองค ทรง
เมื่ อมันตะลุยดาบ มันก็ไมไดรับ กอปรด วยพระคุ ณและทรงพระ
บาดเจ็บ
กรุ ณา ทรงกริ้ วช าและบริ บู รณ
9มันจะกระโดดเขาในเมือง มัน ด วยความเมตตา และทรงกลั บ
จะวิ่ งอยู บนกําแพงเมือง มันจะ พระทัยไมลงโทษ
ปนเขาไปในบานเรือน มันจะเขา 14 ใครจะรู ได พระองค อาจจะ
ไปทางหนาตางเหมือนกับโจร
ทรงกลั บและเปลี่ ยนพระทั ยและ
10 แผ น ดิ น โลกจะหวั่ นไหวต อ ทรงอํานวยพระพรไว คื อให มี
หน ามั น ฟ าสวรรค จะสั่ นสะ- ธั ญญบู ช าและเครื่ องดื่ มบู ชา
เทือน ดวงอาทิตยและดวงจันทร สํ า หรั บถวายแด พระเยโฮวาห
จะมืดไป ดวงดาวจะอับแสง
พระเจาของทานแลว
กองทัพของพระเจา
15 จงเป าแตรที่ ในศิ โยน จง
จะทําลายศัตรู
เตรียมตัวถืออดอาหาร จงเรียก
11 พระเยโฮวาห จะทรงส งพระ ประชุมอันศักดิ์ สิทธิ์
สุ รเสียงต อหนากองทั พของพระ 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
จงชําระชุมนุ มชนให บริสุทธิ์ จง ขับไลมั นเขาไปในแผนดิ นที่ แหง
ประชุ มบรรดาผู ใหญ จงรวบ แลงและรกราง กองหนาของมัน
รวมเด็กๆ แมวาเด็กที่ ยังกินนม จะหั นไปทางทะเลด านตะวั น
จงให เจ า บ าวออกจากเรื อ นหอ ออก และกองหลังของมันจะหัน
และเจาสาวออกจากหองของตน ไปทางทะเลที่ อยู ไกลออกไป
17 ให ปุ โรหิ ต คื อผู ปรนนิ บั ติ กลิ่ นเหม็ นคลุ งของมั น จะลอย
พระเยโฮวาห คร่ํ า ครวญอยู ร ะ- ขึ้ นมา และกลิ่ นเหม็ นเน าของ
หวางเฉลียงและแทนบูชา ใหทูล มั นจะลอยขึ้ นมา เพราะมั นทํา
วา "โอ ขาแตพระเยโฮวาห ขอ การใหญหลายอยาง
ทรงเวทนาประชาชนของพระ 21 โอ แผนดินเอย อยากลัวเลย
องค ขออยาทรงกระทําใหมรดก จงยินดี และเปรมปรีดิ์ เถิ ดเพราะ
ของพระองค เป นที่ ประณามกั น พระเยโฮวาห จะทรงทําการใหญ
เพื่ อให ประชาชาติ ค รอบครอง โตมาก
เหนือพวกเขา ควรหรือที่ เขาจะ 22 เจ าที่ เป นสั ตว ป าเอ ย อย า
กล าวท ามกลางชนชาติ ทั้ งหลาย กลั วเลย เพราะว าทุ งหญ าใน
วา `พระเจาของเขาอยู ที่ ไหน'"
ถิ่ นทุรกันดารนั้ นเขียวสด ตนไม
พระเจาสัญญาวา
เกิ ดผล ต นมะเดื่ อและเถาองุ น
ออกผลอยางบริบูรณ
จะทรงชวยอิสราเอลใหพน
18 แล วพระเยโฮวาห จะทรงหวง 23 บุ ตรทั้ งหลายของศิ โยนเอ ย
แหนแผนดินของพระองค และ จงยิ นดี เถิ ด จงเปรมปรี ดิ์ ใน
ทรงสงสารประชาชนของพระ พระเยโฮวาห พ ระเจ า ของเจ า
เพราะว าพระองค ทรงประทาน
องค
19 พระเยโฮวาห จะทรงตอบ ฝนตนฤดู อย างพอสมควร พระ
ประชาชนของพระองค ว า "ดู องค จ ะทรงเทฝนลงมาให เจ า
เถิ ด เราจะส งขาว น้ําองุ นและ คือฝนตนฤดูและฝนชุกปลายฤดู
น้ํามั นใหแก เจา เจ าทั้ งหลายจะ ในเดือนแรก
ได อิ่ มหนําสําราญ เราจะไม 24 ลานนวดข าวจะมี ขาวอยู เต็ ม
กระทําให เจ าเป นที่ เขาประณาม จะมี น้ํ า องุ นและน้ํ า มั น อยู เต็ ม
กั น ท ามกลางประชาชาติ ต อไป ลนบอเก็บ
25 เราจะให บรรดาป ของเจ าคื น
อีก
20 แตเราจะถอนกองทัพทางทิศ สู สภาพเดิม คือที่ ตั๊ กแตนวัยบิน
เหนือไปใหหางไกลจากเจา และ ไดกินเสีย ที่ ตั๊ กแตนวัยกระโดด
(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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โยเอล 2, 3
หนา 1812
ตั๊ กแตนวั ยคลาน และตั๊ กแตน ก อนวั นใหญ ยิ่ งและน าสยด
วั ยเดิ นได กิ น คื อกองทั พใหญ สยองแหงพระเยโฮวาหจะมาถึง
ของเราที่ เราส งมาท ามกลางเจ า 32 และอยู มาจะเปนอยางนี้ คือ
นั้ น
ผู ใ ดที่ จะร องออกพระนามของ
26 เจ า ทั้ งหลายจะรั บประทาน พระเยโฮวาหจะรอดพน เพราะ
อย า งบริ บู ร ณ และอิ่ มหนํ า และ จะมี ค นรอดพ น ในภู เ ขาศิ โ ยน
สรรเสริ ญพระนามพระเยโฮวาห และในเยรู ซาเล็ มตามที่ พระเยพระเจาของเจา ผู ทรงกระทําแก โฮวาหตรัสไว และในพวกคนที่
เจ าอย างมหั ศจรรย ประชาชน รอดนั้ นจะมี บรรดาบุ คคลที่ พระ
ของเราจะไมตองขายหนาอีก
เยโฮวาหทรงเรียกดวย"
27 เจ าจะรู วา เราอยู ท ามกลาง
อิสราเอลจะกลับสู สภาพเดิม
อิ สราเอล และเรานี่ แหละคื อ
"เพราะ ดู เถิ ด ในวั นเหล า
พระเยโฮวาห เ ป น พระเจ า ของ
นั้ นและในเวลานั้ น เมื่ อเรา
เจาไมมีอื่ นใดอีก ประชาชนของ ให ยู ด าห และเยรู ซ าเล็ ม กลั บสู
เราจะไมตองขายหนาอีก
สภาพเดิม
ในวาระสุดทายพระเจาจะทรง
พระเจาจะทรงลงโทษ
เทพระวิญญาณของพระองค
บรรดาประชาชาติ
เหนือเนื้ อหนังทั้ งปวง
ที่ บีบบังคับอิสราเอล
28 ตอมาภายหลังจะเป นอยางนี้ 2 เราจะรวบรวมบรรดาประชา
คื อเราจะเทพระวิ ญญาณของเรา ชาติ ทั้ งสิ้ น และนําเขาลงมาที่
มาเหนื อเนื้ อหนั งทั้ งปวง บุ ตร หุบเขาเยโฮชาฟท และเราจะเขา
ชายบุ ตรสาวของเจ าทั้ งหลายจะ สู การพิ พากษากั บเขาที่ นั่ นด วย
พยากรณ คนชราของเจ าจะฝ น เรื่ องประชาชนของเรา คื ออิ สและคนหนุ มของเจาจะเห็นนิมิต ราเอลมรดกของเรา เพราะว า
29 ในกาลครั้ งนั้ นเราจะเทพระ เขาได กระจายชนชาติ ของเราไป
วิ ญญาณของเรามาเหนื อกระทั่ ง ท ามกลางประชาชาติ และได
คนใชชายหญิง
แบงแผนดินของเรา
30 เราจะสํา แดงลางมหั ศจรรย 3และได จั บสลากเอาประชาชน
ในทองฟาและบนดิน เปนเลือด ของเรา และใหเด็กผู ชายเปนขา
และไฟและเสาควัน
ของหญิงโสเภณี และขายเด็ กผู
31 ดวงอาทิ ตย จะกลายเป น หญิงไปซื้ อเหลาองุ น และดื่ ม
ความมื ด ดวงจั นทร เป นเลื อด 4โอ ไทระและไซดอน และ

3

(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
ประเทศฟ ลิ สเตี ยทุ กแคว น เอ ย เปนนักรบ"
เจ าจะเอาอะไรกับเรา เจ าจะแก 11 บรรดาประชาชาติ ทั้ งสิ้ นเอ ย
แคนเราหรือ ถาเจาสนองเราอยู จงรวมกันอยู ลอมรอบ จงรีบมา
เราจะตอบสนองการกระทําของ เถิด จงเรียกประชุมกันที่ นั่ น โอ
เจ าเหนื อศี รษะของเจ าอย างฉั บ ข าแต พระเยโฮวาห ขอทรงนํา
พลันและอยางรวดเร็ว
นักรบของพระองคลงมา
5 เพราะเจ า ได เ อาเงิ น ของเรา 12 ให บรรดาประชาชาติ ตื่ นตั ว
และทองคําของเราไป และเอา และขึ้ นมายั ง หุ บเขาเยโฮชาฟ ท
ทรั พย สมบั ติ มั่ งคั่ งของเราไปยั ง เพราะที่ นั่ นเราจะนั่ งพิ พากษา
บรรดาวิหารของเจา
บรรดาประชาชาติ ทั้ งสิ้ นที่ อยู
6เจ าได ขายประชาชนยู ดาห และ ลอมรอบ
เยรู ซาเล็ มใหแก พวกกรี ก ถอน 13 จงเอาเคี ยวเกี่ ยวเถิด เพราะ
เขาไปไกลจากแดนเมืองของเขา
ถึงฤดูเกี่ ยวแลว เขาไปซิ ย่ําเลย
7ดู เถิ ด เราจะกระตุ นเขาจาก เพราะบ อย่ํา องุ นกําลั งเต็ ม บ อ
สถานที่ ซึ่ งเจาขายเขาไปนั้ น เรา เก็ บน้ํ า องุ นล นแล ว เพราะว า
จะตอบสนองการกระทําของเจ า ความชั่ วของเขาทั้ งหลายมาก
บนศีรษะของเจาเอง
มายนัก
8 เราจะขายบุ ต รชายและบุ ต ร 14 มวลชน มวลชนในหุ บเขา
สาวของเจ า ไว ในมื อ ของคนยู - แห งการตั ดสิ น เพราะวั นแห ง
ดาห และเขาทั้ งหลายจะขายตอ พระเยโฮวาห ใกล เ ข ามาแล วใน
ไปยั งคนเสบา แก ประชาชาติ หุบเขาแหงการตัดสิน
หนึ่ งที่ อยู หางไกลออกไป เพราะ 15 ดวงอาทิตยและดวงจั นทร จะ
ว า พระเยโฮวาห ลั่ นพระวาจา มืดไป ดวงดาวจะอับแสง
แลว"
16 พระเยโฮวาห จะทรงเปล ง
9จงประกาศขอความต อไปนี้ ให พระสิ งหนาทจากศิ โยน ทรง
นานาประชาชาติ ทราบว า จง เปล ง พระสุ ร เสี ยงของพระองค
เตรียมทําการรบ จงปลุ กใจชาย จากเยรู ซาเล็ ม และฟ าสวรรค
ฉกรรจทั้ งหลาย ใหพลรบทั้ งสิ้ น กั บพิ ภพก็ จะหวั่ นไหว แต พระ
เขามาใกล ใหเขาขึ้ นมาเถิด
เยโฮวาห จะทรงเป น ความหวั ง
10 จงตี ผาลไถนาของเจ าให เป น แหงประชาชนของพระองค เปน
ดาบ และตีขอลิดของเจาใหเปน ที่ กํ า บั ง เข ม แข็ งของคนอิ สราทวน ใหคนออนแอพูดวา "ฉัน 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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โยเอล 3
หนา 1814
การกลับสู สภาพเดิม
ชิทธิม
19 อี ยิ ปต จะกลายเป นที่ รกร าง
ของอิสราเอล
17 "ดั งนั้ นเจาทั้ งหลายจะไดรู วา และเอโดมจะกลายเป นถิ่ นทุ รเราคื อพระเยโฮวาห พระเจ าของ กั นดารร าง เพราะเหตุ ความ
เจา ผู ประทับในศิโยน ภูเขาบริ- รุ นแรงที่ กระทําตอชนชาติ ยูดาห
สุ ทธิ์ ของเรา แล วเยรู ซาเล็ มจะ เพราะว า เขากระทํ า ให โลหิ ต ที่
เปนเมืองบริสุทธิ์ จะไมมีคนตาง ปราศจากความผิ ด ตกในแผ น
ดินของเขา
ดาวผานเมืองนั้ นไปอีกเลย
18 และอยู มาในวั น นั้ นจะมี น้ํ า 20 แต ยู ด าห จะมี ค นอาศั ยอยู
องุ นใหม หยดจากภู เขา และมี เป นนิ ตย และเยรู ซาเล็ มจะมี ผู
น้ํ า นมไหลมาจากเนิ นเขา และ อาศัยอยู ทุกชั่ วอายุ
หวยทั้ งสิ้ นของยูดาหจะมี น้ําไหล 21 เราจะชํา ระเลื อดของเขาซึ่ ง
และน้ําพุจะมาจากพระนิเวศของ ยั งมิ ได รั บการชําระ เพราะพระ
พระเยโฮวาห และรดหุ บเขา 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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