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Bjarne begynner sin preken med å snakke om bakgrunnen til profeten Joel. Han levde 
en gang mellom år 800-600 f.Kr., men han er kanskje mest kjent gjennom apostelen 
Peter sin preken på pinsedag, da apostlene ble fylt av Den Hellige Ånd (Apg 2). 
 
Både i kapittel 1 og 2 av Joels bok snakkes det om store ødeleggelser som skal 
komme over israelsfolket, som skjer fordi folket har vendt Gud ryggen. I denne tiden har 
også gudstjenesten blitt redusert til et tomt ritual, og gleden og ektheten er borte (Joel 
1,9;1,12;1,16). Bjarne forklarer at Joels profetier er et kall til omvendelse, fordi vi 
mennesker er ment å leve i kontakt med og avhengighet til Gud, og vi skal leve under 
Hans nåde.  
 
Gud maner til omvendelse, og de åndelige lederne er kalt til å gå foran (1,13-14), for når 
det står dårlig til med Guds folk får det også betydning for samfunnet i sin helhet (1,16-
20). Bjarne forteller at den dommen som Joel beskriver ser også ut til å være en profeti 
om Guds endelige dom over den synlige verden ved tidens ende. Guds frelse er eneste 
utvei.  
 
Bjarne forteller at det samtidig er tydelig at Guds hjerte ikke er å dømme, men å frelse. 
Han vil sende «læreren til rettferdighet» (2,23), som er en profeti om Jesus. Dersom 
folket omvender seg til Herren, vil det føre til at Gud beskytter fra og tar bort det som vil 
ødelegge, og at Han vil bygge opp igjen det som har blitt ødelagt (2,18-27). Her 
forklarer Bjarne at dette er et bilde på hva som skjer når vi som enkeltmennesker tar 
imot Jesus: det skaper ringvirkninger i samfunnet rundt oss. 
 
I kapittel 3 leser vi om løftet om Den Hellige Ånd i begynnelsen av kapittelet. Dette var 
spesielt, siden det på den tiden var kun utvalgte personer som fikk oppleve denne 
gaven. Nå var Joels budskap at alle mennesker skulle få oppleve Den Hellige Ånd. Dette 
peker fremover mot den nytestamentlige tiden, der veien til frelse og gjenopprettelse av 
forholdet til Gud skjer gjennom å tro på det Jesus gjorde for oss på korset. Å be Jesus 
om å komme inn i våre liv, fører til gjenfødelse hos den enkelte (3,1-5). 
 
Bjarne avslutter med å peke på Joels framtidsprofetier om menighetens endelige mål - 
evig frelse. Her nevnes også Israels framtredende rolle i endetiden og det at Herren vil ta 
et oppgjør med den enkelte nasjon. 
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SPØRSMÅL TIL ETTERTANKE: 
 

• Hvordan reagerer du på tanken om Guds dom? Utforsk hva du tenker om dette. 
 

• På Joels tid var Guds måte å minne sitt folk om pakten med Ham å først sende 
klare og tydelige advarsler om hva som ville skje hvis de vendte Ham ryggen, for 
så å tillate at det kom ødeleggelser over landet hvis de fortsatte å ikke følge Hans 
veiledning. På hvilken måte kaller Gud mennesker til omvendelse i dag? 
 

• Trenger du omvendelse i noen områder av ditt liv? 
 

• Joel forteller oss at til tross for folkets ulydighet, så vil Gud sørge for en stor 
velsignelse (Joel 2,18-27). Hva sikter denne velsignelsen til? Hvordan kan Gud 
gjøre dette til tross for at folket har brutt pakten med Ham?  
 

• Hva betyr det når Joel skriver «… jeg øser ut min Ånd over alle mennesker…» 
(3,1)? På hvilken måte kan dette knyttes opp til Peters preken i Apg 2,16-21? 
 

• Fem ganger bruker Joel uttrykket “Herrens dag” (1,15; 2,1; 2,11; 3,4; 3,19). Hva 
refererer Joel til med dette uttrykket? Hvordan er det mulig at vi både kan si at 
Herrens dag allerede har vært, og at den skal komme en gang i framtiden? 

 
 

 
	  


