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JOYCE DEEKS BIBELNOTER - JOELS BOG 
 

875 Joel 1 
Råb til Herren! 
En græshoppeplage havde anrettet enorme skader på 
markens afgrøder, og en tørke var ved at afsvide res-
ten.  For et landbrugsland som Israel var det en kata-
strofe.  Vi er alle afhængige af jordens afgrøder for at 
opretholde livet.  I vore industrialiserede lande træder 
denne kendsgerning ikke så klart frem for os, som hvis 
vi hver især var selvforsynende landmænd, for vi køber 
bare ind i forretningerne.  Men det er ikke mindre 
sandt, for hvor kommer deres varer fra?  Hvis ikke Her-
ren sender regn, hvad bliver der så af høsten?  Hær-
gende plager af forskellig slags kan også snart ændre 
rigdom til armod.  Joels kald til at ydmyge sig for Gud 
og bede ham om at velsigne afgrøderne, er ikke mindre 
aktuelt i dag. 
HUSKEVERS:  Salme 145:15-16. 
 
876 Joel  2 
Han er nådig og barmhjertig 
Den malende beskrivelse af virkningen af græshoppe-
plagen (foran er som Edens have, bag den er en øde 
ørk) viser også, hvad Herrens velsignelse betyder for 
vort eget liv.  Uden den er vi "en øde ørk".  Græshoppe-
plagen kaldes "Herrens dag" (l og flg) og Herrens "hær-
styrke" (11) - den ses altså som en straf fra Herren, og 
derfor giver den anledning til et kald til ægte omven-
delse (12-13).  Den, der omvender sig, finder, at Herren 
er nådig og barmhjertig og kan fortryde ulykken (13).  I 
stedet for plage og tørke giver han regn og frugt-
barhed.  Hvilken modsætning vers 24 er til den "øde 
ørken".  Herren formår at skabe denne forandring i 
vort eget liv, og selv den spildte tid, der menneskelig 
set er gået uigenkaldeligt tabt, kan han erstatte (25). 
HUSKEVERS:  Hebræerbrevet 12:11 
 

877 Joel  3:1 - 4:21 
Herren er tilflugt for sit folk 
Peter gør det klart (Ap.g.2:16 flg), at Helligåndens 
udgydelse på menigheden pinsedag var en opfyldelse 
af Joels profeti i 3:1-2, selv om man måske i sammen-
hængen her vil begrænse den til nationen Israel.  Vi 
behøver Det nye Testamente for at forstå Det Gamle 
ret.  De nationer, der har behandlet Israel dårligt, trues 
med gengæld, men Israel vil nyde Herrens beskyttelse.  
I "Afgørelsens Dal" møder alle deres skæbne på Her-
rens dag, men Herren er tilflugt for sit folk. Vi er tyde-
ligvis fremme ved den endelige dommedag, hvor sam-
menhængen ikke blot er den jordiske nation Israel, 
men verdens ende.  Har vi søgt tilflugt i Jesus Kristus, 
behøver vi ikke at frygte, for vi er i sikkerhed fra Her-
rens vrede.   
HUSKEVERS:  Hebræerbrevet 6:19. 
 

 


