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GUD VÄNTAR SIG ATT HANS FOLK SJUNGER UT OM SYNDEN  
     Profeten Joel bodde i det Södra Riket, i Jerusalem, och började profetera för 
Herren, ca 800 f.Kr. Här finns ett mönster för oss som Herren vill att vi skall följa: 

 Identifiera de människor som behöver en varning. Joel 1:1-3  
 Tala om för folket hurdan situationen är för landet eller för individen. vers 4 
 Tala ärligt och djärvt till folket. vers 5 
 Lägg fram den obehagliga sanningen om den nuvarande situationen och den 

kommande domen. verserna 6-20 
 Låt väckarklockan ringa och kom sedan med lösningen. Joel 2:1-11 
 Väckelse börjar alltid med Guds folk; vi måste visa vägen om Guds kraft skall 

falla över människor. verserna 12-17 

GUDS LÖFTE 
 Den första välsignelsen från Gud rörde sig om vardagslivet i det Södra Riket. 

God talade inte om hur länge välsignelsen skulle vara, men när vi ser bakåt i 
historien vet vi att denna tid av välsignelse varade i ett par hundra år, eller tre 
generationer. Gud förlåter, upprättar och välsignar de som söker honom av 
hela hjärtat. verserna 18-27 

 Den andra välsignelsen från Gud, Messias ankomst, var inte till bara för folket 
i det Södra Riket, utan för alla människor på jorden. verserna 28-32 

 Denna välsignelse kom inte till ättlingarna av Juda förrän ca 800 år senare, 
när Jesus föddes i Bethlehem och blev Israels och hela världens Messias. 
Aposteln Petrus citerade ur den profetia som profeten Joel fick i Jerusalem av 
Gud. Apg. 2:14-36 

VAD ÄR GUD ANGELÄGEN OM? 
 Gud är angelägen om två saker när det gäller hans folk:  
 Att de har vad de behöver för att leva här på jorden.  Matt. 6:19-34 
 Att de hamnar i himlen och inte i helvetet när livet är slut.  1 Tim. 2:1-6   

VAD ÄR DITT BEKYMMER? 
HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED? 
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