
 
สันนิษฐานวาโยเอลเขียนขึ้นในราวศตวรรษที่ ๙  
กอนคริสตศักราช 
ใชภัยพิบัติจากตั๊กแตนเปนสัญลักษณบงถึงโทษทัณฑท่ีพระเจาจะ
ทรงใหเกิดแกเยรูซาเล็ม 
เชนเดียวกับที่ตั๊กแตนผลาญทําลายดินแดน 
กองทัพศัตรูจะมาย่ํายีดินแดนจนปนปหากชนยูดาห 
ไมยอมกลับใจจากความผิดบาป 
หากพวกเขารับฟงและกลับใจก็จะเปนวาระสมบูรณพูนสุข 
และกลับเปนท่ีโปรดปรานของพระเจาดังเดิม 
จะเห็นถึงความโปรดปรานของพระเจาไดจากการมองผาน 
อนาคตไปสูวาระเมื่อพระเจาประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาเห
นือ มนุษยท้ังปวง (๒ :๒ ๘ -๓ ๒ ) 
คําพยากรณนี้เปนจริงในพระคัมภีรพันธสัญญาใหมในวันเพ็นเทค
อสตนั้น (กิจการ ๒ :๑ ๖ -๒ ๑ ) 
เนื้อหาพระธรรมเลมนี้วาดวยโทษทัณฑท่ีจะมาถึง 
หากเยรูซาเล็มไมยอมกลับใจท้ิงบาป 
เชนเดียวกับที่ตั๊กแตนกัดกินพืชผลจนโลงเตียน 
พระเจาจะทรงทําใหกรุงนั้นเริศราง 
แตก็กลาวถึงความสมบูรณพูนสุข 
และพระพรในบั้นปลายหากประชากรตอบสนอง ดวยความเชื่อ 
 
โครงเรื่อง 
๑ . ภัยพิบัติจากตั๊กแตนและความหมาย   (๑ :๑ -
๒ :๑ ๗ ) 
๒ . คําสัญญาเก่ียวกับพระพร    (๒ :๑ ๘ -๒ ๗ ) 



๓ . คําสัญญาเก่ียวกับอนาคตอันเปยมดวยพระพร (๒ :๒ ๘ -
๓ :๑ ) 
๔ . โทษทัณฑแกศัตรูของอิสราเอล    (๓ :๒ -๒ ๑ ) 
 
โ ย เ อ ล  
 
1พระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+ ซ่ึงมีมาถึงโยเอลบุตรเปธุเอล 
ความวา 
ตั๊กแตนบุก 
2ทานผูอาวุโสท้ังหลาย ฟงเถิด ประชาชนทั้งปวงจงฟงเถิด 
เคยเกิดเหตุการณอยางนี้บางไหมในยุคของทานหรือยุคบรรพบุรุษ
ของทาน 3จงเลาสูลูกๆ ของทาน และใหลูกบอกหลาน 
ใหหลานบอกเหลนตอๆ กันไป 4ตั๊กแตนวัยเดินกินอะไรเหลือ 
ตั๊กแตนใหญ ก็มากิน ถามีอะไรเหลือ ตั๊กแตนออนก็มากิน 
และถามีอะไรเหลืออีก ตั๊กแตนอื่นๆ ก็มากิน 
5ลุกขึ้นเถิด คนขี้เมาเอย จงร่ําไหและคร่ําครวญเถิด 
บรรดานักด่ืมจงโอดครวญเรื่องเหลาเพราะมันถูกฉวยเอาไปจากริม
ฝปากเจาแลว 6กองทัพชาติหนึ่งมาบุกรุกดินแดนของขาพเจา 
มันมีกําลังมากและมีจํานวนนับไมถวน ฟนของมันคมดังสิงหหนุม 
เขี้ยวดังนางสิงห 7มันทําลายเถาองุนและตนมะเดื่อปนป 
มันลอกเปลือกออกโยนทิ้ง เหลือไวแตก่ิงกานขาวโพลน 
8จงร่ําไหดังหญิงพรหมจารีสวมเสื้อผากระสอบ 
ซ่ึงคร่ําครวญถึงเจาบาวของเธอ 
9ธัญบูชาและเครื่องด่ืมบูชาสูญสิ้นไปจากนิเวศขององคพระผูเปนเจ
า + เหลาปุโรหิตผูปรนนิบัติรับใชองคพระผูเปนเจา+ไวทุกข 



10ทองทุงยอยยับ พื้นดิน แหงแตกระแหง 
เมล็ดขาวก็ถูกทําลายเหลาองุนเหือดแหงและไมมีน้ํามันมะกอก 
11ช า ว น า ทั้งหลายจงสิ้นหวัง ชาวสวนองุน จงร่ําไห 
จงทุกขโศกเรื่องขาวสาลีและขาวบารเลย 
เพราะพืชผลพินาศสิ้นจากแผนดิน 12เถาองุนเหี่ยวเฉา 
ตนมะเดื่อเทศแหงเหี่ยวไป อีกท้ังทับทิม ปาลมและแอปเปล 
คือตนไมท้ังปวงบนแผนดินแหงเฉา 
ความปติแหงมวลมนุษยชาติรวงโรยไปเสียแลว 
 
จงกลับใจ 
13ปุโรหิตทั้งหลายเอยจงสวมเสื้อผากระสอบและไวทุกข 
ทานผูปฏิบัติงานหนาแทนบูชาจงร่ําไห 
มาเถิดทานผูปรนนิบัติรับใชพระเจา จงสวมเสื้อผากระสอบนอน 
ดวยวาธัญบูชาและเครื่องด่ืมบูชา 
ขาดไปจากนิเวศแหงพระเจาของทานเสียแลว 
14จงประกาศใหชุมนุมกันถืออดอาหาร 
เรียกประชุมเหลาผูอาวุโสและปวงชน 
ใหมายังนิเวศแหงองคพระผูเปนเจา+พระเจาของเจา 
และทูลออนวอนตอพระองค 
15ชางเปนวันท่ีนากลัวยิ่งนัก 
เพราะวันขององคพระผูเปนเจา+ใกลเขามาแลว 
จะมาเหมือนหายนะ จากพระผูทรงฤทธิ์ 
16อาหารสูญสิ้นไปตอหนาตอตาเรา 
ความยินดีปรีด์ิเปรมสูญไปจากนิเวศแหงพระเจาของเรา มิใชหรือ 
17เมล็ดพืชเหี่ยวเฉาคาดิน ยุงฉางยอยยับปรักหักพัง 
และเมล็ดขาวมานไปหมด 



18ฝูงวัวรองครวญครางเพียงไร มันเดินงุนงาน เพราะไมมีทุงหญา 
แมแตฝูงแกะก็ทุกขทรมาน 
19ขาแตองคพระผูเปนเจา + ขาพระองครองทูลตอพระองค 
เพราะไฟเผาผลาญทุงโลง เปลวไฟแผดเผาตนไมท้ังปวงในทองทุง 
20แมแตสัตวปาก็ครวญหาพระองค ธารน้ําเหือด 
แหงไปสิ้นและไฟก็ผลาญเผาทุงโลง 
 
กองทัพตั๊กแตน 
2จงเปาแตรในศิโยน ใหสัญญาณบนภูเขาศักด์ิสิทธิ์ของเรา 
ประชาชนทั้งปวงจงสั่นสะทาน 
เพราะวันแหงองคพระผูเปนเจา+กําลังมาถึงแลว ใกลเขามาทุกที 
2เปนวันแหงความมืดมิดและหมองหมน 
เปนวันเมฆครึ้มและดําทะมึน เหมือนแสงอรุณสาดฉายทั่วภูเขา 
กองทัพยิ่งใหญเกรียงไกรยกมาอยางท่ีไมเคยมีในอดีตหรืออนาคต 
3เบ้ืองหนามันมีไฟเผาผลาญ เบื้องหลังมีเปลวไฟแผดกลา 
ตรงหนามันดินแดน งดงามเหมือนสวนเอเดน 
คลอยหลังมันเหลือแตแดนราง ไมมีสิ่งใดพนมือมันไปได 
4มันมีลักษณะคลายมา ขับควบมาเหมือนขบวนมาศึก 
5มันแลนโฉบอยูบนยอดเขา เสียงดังเหมือนรถรบ 
ดังเสียงไฟแตกปะทุซ่ึงเผาตอไม และเหมือนทัพใหญยกขึ้นมารบ 
6ป ร ะ ช า ช าติตางๆ  เห็นมันแลวก็กระสับกระสาย 
ทุกคนใบหนาซีดเผือด 7มันบุกเขามาเหมือนนักรบ 
ปนกําแพงเหมือนทหาร 
มันเดินขบวนเขามาเปนแนวไมมีแตกแถวเลย 8มันไมแซงเบียดกัน 
แตละตัวเดินหนา ตะลุยฝาเครื่องกีดขวางโดยไมแตกแถว 9มัน 
เขาเมือง มันวิ่งไปตามกําแพง 



ปนเขาไปในบานทางหนาตางเหมือนขโมย 
10โลกสั่นคลอนตอหนามัน ฟาสวรรคสั่นสะทาน 
ดวงอาทิตยและดวงจันทรมืดไป ดวงดาวอับแสง 
11องคพระผูเปนเจา+ทรงเปลงกัมปนาท นํากองทัพของพระองคมา 
กองกําลังของพระองคสุดคณานับ 
ผูท่ีเชื่อฟงพระบัญชาของพระองคก็มีอานุภาพมาก 
วันแหงองคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญและนาสะพรึงกลัวยิ่งนัก 
ใครเลาจะทนอยูได 
หันมาหาพระเจาเถิด 
12องคพระผูเปนเจา+ประกาศวา "จงกลับมาหาเราอยางเต็มใจ 
ดวยการอดอาหาร รองไหและคร่ําครวญ" 
13จงฉีกใจมิใชฉีกเสื้อผา 
จงหันกลับมาหาองคพระผูเปนเจา+พระเจาของเจา 
เ พ ร า ะ พ ร ะ องคทรงเปยมดวยพระคุณและความเอ็นดูสงส
าร ทรงกริ้วชาและเปยมดวยความรัก ทรงอดพระทัยไวไมลงโทษ 
14ใครจะรูได พระองคอาจหวนกลับมา 
สงสารและอํานวยพระพรให ใหมีธัญบูชาและเครื่องด่ืมบูชา 
เพื่อถวายแดองคพระผูเปนเจา+พระเจาของเจา 
15จงเปาแตรในศิโยน ประกาศใหมีการชุมนุมอดอาหาร 
16จงรวบรวมประชาชน ชําระใหเปนท่ีประชุมอันบริสุทธิ์ 
จงประชุมผูอาวุโส รวบรวมเด็กๆ  แมเด็กท่ียังกินนมแม 
ใหเจาบาวออกมาจากหองและใหเจาสาวออกมาจากหอ 
17ใหปุโรหิตผูปฏิบัติงานเบื้องพระพักตรองคพระผูเปนเจา+ 
ร่ําไหอยูระหวางมุขพระวิหารกับแทนบูชา ใหทูลวา 
"ขาแตองคพระผูเปนเจา+ ขอทรงเวทนาประชากรของพระองค 
อยาใหกรรมสิทธิ์ของพระองคเปนท่ีเยยหยัน 



เปนคําเปรียบเปรยในหมูประชาชาติ 
อยาใหชนชาติท้ังหลายพูดกันวา 'ไหนละ พระเจาของเขา'" 
องคพระผูเปนเจา+ท ร ง ต อ บ  
18แลวองคพระผูเปนเจา+ทรงหวงแหนดินแดนของพระองค 
และทรงเวทนาสงสารประชากรของพระองค 
19องคพระผูเปนเจา+จะทรงตอบเขาทั้งหลายวา 
"เราจะสงเมล็ดขาว เหลาองุน และน้ํามันมาให 
จนเจาท้ังหลายอิ่มหนําสําราญ 
เราจะไมกระทําใหเจาตกเปนเปาแหงการเยยหยันของประชาชาติ
ตางๆ อีก ตอไป 20เราจะขับไลกองทัพแดนเหนือไปจากเจา 
ไสสงเขาไปยังถ่ินท่ีแหงแลงกันดาร ให 
กองหนาของมันลงทะเลดานตะวันออกไป 
สวนกองหลังลงทะเลดานตะวันตก 
และสงกลิ่นเหม็นคลุงโชยขึ้นมา" 
พระองคกระทําการย่ิงใหญมากอยางแนนอน 
21แผนดินเอย อยากลัวเลย จงยินดีปรีด์ิเปรม 
องคพระผูเปนเจา+ทรงกระทําการยิ่งใหญนัก 
22สัตวปาท้ังหลาย อยากลัวเลย เพราะทุงโลงจะกลับเขียวชอุม 
ตนไมจะผลิผล มะเดื่อและเถาองุนจะออกผลงาม 
23ประชากรศิโยนเอย จงปรีด์ิเปรม 
จงชื่นชมยินดีในองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทาน 
เพราะสายฝนที่พระองคสงลงมา บงบอกวาทรงอภัยใหแลว 
พระองคจะใหฝนตกชุก 
ท้ังฝนตนฤดูและฝนปลายฤดูเหมือนดังแตกอน 
24ลานนวดขาวจะมีขาวอยูเต็ม บอเก็บมี เหลาองุน 
และน้ํามันมะกอกเต็มลน  25"เรา 



จะชดเชยใหสําหรับชวงปท่ีตั๊กแตนกัดกิน ทั้งตั๊กแตนเดิน 
ตั๊กแตนใหญ ตั๊กแตนเล็ก และตั๊กแตนอื่นๆ  
คือกองทัพใหญท่ีเราสงมายังเจา 
26เจาจะมีกินอยางเหลือเฟอจนอิ่มหนํา 
และเจาจะสรรเสริญพระนามองคพระผูเปนเจา+พระเจาของเจา 
ผูทรงกระทําการมหัศจรรยเพื่อเจา 
ประชากรของเราไมตองอัปยศอดสูอีก 
27แลวเจาจะรูวาเราอยูในอิสราเอล 
เราคือองคพระผูเปนเจา+พ ร ะ เจาของเจา ไมมีอื่นใดอีก 
ประชากรของเราจะไมตองอัปยศอดสูอีก 
วันแหงพระเจา 
28และตอมาภายหลัง 
เราจะเทวิญญาณของเราลงเหนือมนุษยท้ังปวง บุตรชายบุตร 
หญิงของเจาท้ังหลายจะเผยพระวจนะ คนชราของเจาจะฝนเห็น 
อนุชนหนุมสาวจะเห็นนิมิต 
29ในครั้งนั้นเราจะเทวิญญาณของเราลงมาเหนือผูรับใชของเราทั้
งชายและหญิง 30เราจะแสดงการอัศจรรยในฟาสวรรค 
และที่แผนดินโลก มีเลือด ไฟ และลําควัน  
31ดวงอาทิตยจะดับมืดไป และดวงจันทรกลายเปนเลือด 
กอนวันแหงองคพระผูเปนเจา+อันยิ่งใหญและนาสะพรึงกลัวจะมาถึ
ง  
32และทุกคนท่ีรองทูลดวยพระนามขององคพระผูเปนเจา+จะรอด 
ดวยวาบนภูเขาศิโยนและในเยรูซาเล็มจะมีการชวยกู 
ตามที่องคพระผูเปนเจา+ตรัสไว 
ทามกลางผูรอดชีวิตอยูซ่ึงองคพระผูเปนเจา+ทรงเรียกไว 
 



มวลประชาชาติถูกพิพากษา 
3ในครั้งนั้นเมื่อเราฟนฟูความเจริญรุงเรืองของยูดาหและเยรูซาเล็
ม  2เราจะรวบรวมประชาชาติท้ังปวง 
พาเขาลงมายังหุบเขาเยโฮชาฟท ณ ที่นั้นเราจะเริ่มการ 
พิพากษาเขาทั้งหลาย เรื่องประชากรอิสราเอลกรรมสิทธิ์ของเรา 
เพราะพวกเขากระจาย ประชากรของเราไปในหมูประชาชาติ 
และแบงดินแดนของเรา 3เขาจับสลากแบงประชากรของเรา 
เอาเด็กชายไปแลกหญิงโสเภณีมา ขายเด็กหญิงแลกกับเหลาด่ืม 
4นี่แนะไทระและไซดอนกับภูมิภาคทั้งปวงของฟลิสเตีย? 
เจาจะเอาเรื่องกับเราวาอยางไร 
เจาจะตอบสนองสิ่งท่ีเราทําไปหรือ? หากเจาแกแคน 
เราก็จะใหกรรมที่เจากอไวตกอยูแกเจาเองโดยเร็วพลันและอยางทั
นที 5เพราะเจายึดเอาเงินและทองคํา 
กับสมบัติล้ําคาของเราไปไวท่ีวิหารตางๆ  ของเจา 
6เจาขายชนยูดาหและเยรูซาเล็มใหแกชาวกรีก 
จะไดเนรเทศเขาไปไกลจากบานเกิดเมืองนอน 7ดูเถิด 
เราจะกระตุนเขาทั้งหลายออกมาจากที่ตางๆ ซ่ึงเจาขายเขาไป 
และเราจะใหกรรมที่เจากอไวตกอยูแกเจาเอง 
8เ ร า จะขายบุตรชายบุตรหญิงของเจาใหแกชาวยูดาห 
ซ่ึงจะขายตอใหชาวเซบาชนชาติซ่ึงอยูไกลลิบ" 
องคพระผูเปนเจา+ตรัสไว 
9จงประกาศในหมูประชาชาติวา เตรียมรบเถิด 
จงปลุกใจเหลานักรบใหพลรบทั้งปวงเขามาใกลและบุกทันที 
10จงเอาผาลไถนา มาตีเปนดาบ และตีขอลิดใหเปนทวน 
ใหคนออนแอพูดวา"ฉันเขมแข็ง" 



11ประชาชาติท้ังปวงจากรอบทิศเอย มาเร็วเถิด มาชุมนุมกันท่ีนั่น 
ขาแตองคพระผูเปนเจา+ ขอสงนักรบของพระองคลงมาเถิด 
12"จงปลุกใจประชาชาติท้ังหลาย 
ใหรุดหนามายังหุบเขาเยโฮชาฟท 
เพราะที่นั่นเราจะนั่งลงตัดสินประชาชาติท้ังปวงรอบทิศ 
13จงแกวงเคียว เพราะขาวสุกเหลืองใหเก่ียวแลว มาเถิด 
มาย่ําองุน เพราะบอย่ําองุนเต็มแลว และบอเก็บมีเหลาองุนเต็มลน 
บาปชั่วของเขาทั้งหลายมากมายนัก" 
14ผูคนมากันมืดฟามัวดิน ในหุบเขาแหงการพิพากษา 
เพราะวันแหงองคพระผูเปนเจา+ใกลเขามาแลว 
15ด ว ง อาทิตยและดวงจันทรจะมืดมิดไป และดวงดาวจะอับแสง 
16องคพระผูเปนเจา+ จะทรงเปลงกัมปนาทจากศิโยน 
ทรงเปลงพระสุรเสียงจากเยรูซาเล็ม 
แผนดินและผืนฟาจะสั่นสะทาน 
แตองคพระผูเปนเจา+จะทรงเปนท่ีพักพิงสําหรับประชากรของพระ
องคเปนท่ีม่ันสําหรับประชากรอิสราเอล 
พ ร ะพรนิรันดรสําหรับประชากร 
ของพระเจา 
17"เมื่อนั้นเจาจะรูวาเราผูเปนองคพระผูเปนเจา+พระเจาของเจาพํา
นักอยูในศิโยน ภูเขาบริสุทธิ์ของเรา เยรูซาเล็มจะบริสุทธิ์ศักด์ิสิทธิ์ 
คนตางชาติจะไมมาย่ํายีมันอีก  
18ในวันนั้น จะมีน้ําองุนหยดจากภูเขา 
และมีน้ํานมไหลมาจากเนินเขา ลําหวย 
ท้ังปวงของยูดาหจะมีน้ํานอง 
ธารน้ําพุจะไหลออกมาจากนิเวศขององคพระผูเปนเจา+ 



ใหความชุมชื่นแกหุบเขาอะคาเซียส1 19สวนอียิปตจะเริศราง 
เอโดมกลายเปนถ่ินกันดาร 
เพราะความอํามหิตที่ทําไวกับชาวยูดาห 
กระทําใหผูบริสุทธิ์ตองหลั่งเลือดในดินแดนนั้น  
20ยูดาหและเยรูซาเล็มจะมีผูอยูอาศัยตลอดไปทุกชั่วอายุ 
21มลทินผิดบาปของเขาทั้งหลาย ซ่ึงเรามิไดอภัยใหนั้น 
เราจะใหอภัย" องคพระผูเปนเจา+ประทับอยูในศิโยน 

                                      
1 3:18 หรือ ชิทธีม 


