
Om du bodde i ett främmande land där man inte utövade din
religion, skulle det då vara lätt för dig att förbli trofast? Anta att
din religion krävde att du gör sådant som är impopulärt eller
till och med förbjudet enligt landets lagar?

En modig ung man
Daniel stod inför dessa situationer. Daniel var en tonåring som
tillsammans med andra judar hade förts bort i fångenskap vid
babyloniernas första erövring av Juda (omkring 605 f Kr).
Daniel var modig och trofast och därför hade Herren välsignat
honom med profetians gåva och med inflytande på ledarna
i det främmande landet. Hans förebild är en inspirationskälla
för oss i vår tid när vi känner den press som han kände och när
vi vill utöva det positiva inflytande som han hade.

Förberedelser för studierna av Daniel
Nyckelpersoner i Daniels bok
Daniel – Bokens författare. Han var en ung man i bokens början
och i 80-årsåldern i slutet av boken.

Sadrak, Mesak, Abed-Nego – Tre av Daniels judiska kamrater
som var trogna sin religion.

Nebukadnessar – Det babyloniska väldets kung från omkring
604 f Kr till sin död omkring 561 f Kr. Han var den kung
som erövrade Juda och bortförde många judar i fångenskap
till Babylonien.

Belsassar – Nebukadnessars son som regerade efter sin far
innan perserna erövrade Babel.

Koresh och Darejaves – Regenter över det persiska väldet som
erövrade Babel ungefär 539 f Kr. Koresh regerade först. Han var
den kung som gav påbudet att judarna kunde återvända till sitt
hemland och återuppbygga sitt tempel.

Viktiga händelser i Daniels bok
• Daniel och andra judar vägrar att äta sådan mat som skulle

innebära att de bröt mot Moselagen (se Daniel 1).

• Daniel tolkar drömmar och tecken som kungar fått 
(se Daniel 2, 4–5).

• Tre modiga män kastas i en brinnande ugn (se Daniel 3).

• Daniel kastas i lejongropen (se Daniel 6).

• Daniel profeterar om framtida händelser från sin tid till
världens ände (se Daniel 7–12).

Babylonierna trodde att trollkarlar och spåmän hade förmå-
gan att känna till framtiden. Nebukadnessar, kungen i Baby-
lon, beslöt att pröva om han kunde öva upp unga fångna
israeliter i konsten att skåda in i framtiden. Lägg märke till
medan du läser hur några av de unga männens trofasthet
blev till välsignelse för dem och förbluffade kungen.

Förstå skrifterna

Daniel 1

Studera skrifterna

Tillämpa deras exempel

Daniel och de andra unga männen utgör ett enastående
exempel på trofasthet och på hur Herren välsignar dem som
är trofasta mot honom. Tänk igenom följande situationer och
föreslå en lösning som bygger på vad du har läst i Daniel 1.

Gör ett försök (v 12) – Pröva oss

Daniel 1

Trofasta unga israeliter
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Daniels bok

göra det ”levande” igen med fisk och vegetation. Profeten
Joseph Smith sade: ”Juda måste återvända. Jerusalem måste
bliva återuppbyggt och likaså templet, och vatten komma ut
från under templet och Döda havets vatten renas. Det kom-
mer att taga tid att uppbygga stadens och templets murar . . .
och allt detta måste vara gjort innan Människosonen skall
komma” (Profeten Joseph Smiths lärdomar, s 246).

Denna händelse är också en symbol för den andliga förnyelse
och pånyttfödelse som väntar de personer och familjer
som tar del i templets heliga, uppbyggande och kraftgivande
förordningar, som kommer från det ”levande vattnets” källa,
Jesus Kristus.

I slutet av Hesekiel 47 beskriver Hesekiel Israels insamling
till sitt hemland. I Hesekiel 48 läser vi att Herren sade att
varje stam skulle få ett specifikt område i arv och att Herren
skulle bo mitt ibland dem.

Hesekiel 48

Israel insamlas 
och Herren är med dem



1. Du och dina klasskamrater ska snart ha en viktig skriv-
ning. Några av dem tar piller för att hålla sig vakna så
att de kan studera längre. De erbjuder dig några piller.
Vad gör du eller vad säger du?

2. Du har just fått ditt första arbete. Du vill göra ett gott
intryck. Vid ett festligt tillfälle förväntas alla skåla i någon
alkoholhaltig dryck för chefen. Vad gör du?

Fysiska och andliga välsignelser

1. Lista de olika sätt som
Daniel och hans vänner
blev välsignade på tack
vare sin trofasthet mot
Herren.

2. På vilket sätt påminner
de välsignelser som
dessa unga män fick
om de välsignelser som
har utlovats till dem

som i vår tid håller visdomsordet? (se L&F 89:18–21).

Det finns många som vill ge oss råd. Daniel 2 beskriver hur
Nebukadnessar bad sina trollkarlar och spåmän om råd,
men det fanns bara en som kunde säga sanningen. Lägg
märke till hur denna berättelse påminner om det som hände
Josef i Egypten i 1 Mosebok 41:14–43.

Nebukadnessars dröm har särskild betydelse för oss eftersom
den profeterar om Guds rikes återställelse i de sista dagarna.

Daniel 2

Nebukadnessars dröm

Välsignelser som Daniel
och hans vänner fick

Förstå skrifterna

Daniel 2

Daniel 2:45 – ”En sten revs loss från berget,
men inte genom människohänder”
Daniel förklarade att till skillnad från andra riken skulle Guds
rike liknas vid en sten som upprättats av Gud.

Studera skrifterna

Avsluta dessa meningar

1. Innan spåmännen och trollkarlarna fick tyda Nebukad-
nessars dröm sade han att de måste . . .

2. Daniel fick veta uttydningen av kungens dröm efter att . . .

3. Daniel sade till kungen att han kunde tyda drömmen,
men först . . .

4. Efter att Daniel hade tytt kungens dröm . . .

Nebukadnessars dröm

RIKEN SOM BESKRIVS

Huvudet av fint guld
Det babyloniska väldet

Bröst och armar av silver
Det persiska väldet

Buk och höfter av koppar
Det grekiska väldet

Ben av järn
Det romerska imperiet

Fötter av järn och lera
Riken som uppstod efter det
romerska imperiets fall

Agnar (v 35) – Fjäll av säd
som avskiljs vid tröskning
Stannade vid kungens hov
(v 49) – Stannade kvar som
kungens rådgivare

Spåmän, besvärjare, trollkar-
lar och kaldéer (v 2) – Män
som påstår sig kunna göra
underverk och känna till
framtiden och veta hur man
tyder drömmar
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Nyckelskriftställe – Daniel 2:44–45

1. Daniel 2:44–45 symboliserar kyrkan i de sista dagarna,
Guds rike på jorden. Skissa en affisch som illustrerar tan-
karna i dessa två verser. Förklara skissen på baksidan av
affischen.

2. Läs Läran och förbunden 65:1–2, 5–6 och skriv hur kyrkan
kan liknas vid den sten som Daniel såg och hur kyrkan
har utvecklats sedan den grundades år 1830 med sex med-
lemmar.

3. Skriv gärna ner förklaringarna till symbolerna i dina skrif-
ter (se uppställningen under ”Förstå skrifterna” ovan).

Har du någon gång
kommit så nära en eld
att du nästan bränt
dig? Eller har du
någon gång bränt dig?
Då vet du hur skräm-
mande det måste ha
varit att bli inkastad
i en eld. Föreställ dig
vilken tro du måste ha
för att villigt gå in i en
brinnande ugn hellre
än att gå emot vad
Gud har lärt dig.
Sadrak, Mesak och
Abed-Nego hade denna
stora tro.

Förstå skrifterna

Daniel 3

Studera skrifterna

Förklara problemet

1. Vad sade Nebukadnessar att alla måste göra, och varför
var det fel? (se 2 Mosebok 20:1–6).

Sätter sig över (v 12) –
Lyder inte

Alnar (v 1) – En aln är drygt
en halv meter

Daniel 3

Tre modiga unga män

2. Vad tror du att mindre trofasta judar kan ha sagt till
Sadrak, Mesak och Abed-Nego i början av berättelsen,
innan de kastades i den brinnande ugnen? Vad tror du att
de tre kan ha svarat?

Ge ett nutida exempel

Ibland förväntas vår tids
medlemmar i kyrkan att
böja sig för sådant som
hör världen till, att sänka
sina normer för att accep-
teras av världen. Ge
exempel på hur du tror
att kyrkans medlemmar
i dag kan visa samma tro
som Sadrak, Mesak och
Abed-Nego i: 1) skolan,
2) samhället och 3) till-
sammans med vännerna.

Med egna ord

1. Skriv med egna ord vad de tre unga männen sade i Daniel
3:17–18.

2. Vad var de unga männen osäkra på? Vad var de säkra på?

3. Med tanke på vad Sadrak, Mesak och Abed-Nego sade och
gjorde, vad anser du vara den viktigaste och starkaste fak-
torn i deras vittnesbörd?

4. Om du kunde tala med Sadrak, Mesak och Abed-Nego,
vad skulle du då fråga dem om? Varför skulle du ställa just
dessa frågor?

Daniel 4 berättar att eftersom Nebukadnessar återigen blev
högmodig gav Gud honom en annan dröm. Och även nu
tydde Daniel drömmen. Herren lärde Nebukadnessar att
han var kung över ett stort välde endast därför att himlens
Konung tillät honom att vara det.

Tjugo år efter händelserna i Daniel 4 hade Babel fått en ny
kung vid namn Belsassar. I Daniel 5 skildras hur Belsassar
vid en stor fest i sitt palats högmodigt hånade Israels Gud.
En hand visade sig som skrev på väggen. Daniel översatte
skriften som sade att Babel skulle falla. Samma natt intog
mederna och perserna Babylonien.

Daniel 4–5

Två högmodiga kungar

Jag visar min tro

I skolan

I samhället

Med vänner
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Daniel 6 skrevs när
Daniel var omkring
åttio år. Fastän
Daniel hade varit
rådgivare åt Babels
kungar blev han
också rådgivare till
det persiska väldets
kungar. Leta efter
hur Daniels fiender
försökte förgöra ho-
nom och hur Herren

fortsatte att välsigna honom tack vare hans trofasthet.

Förstå skrifterna

Daniel 6

Studera skrifterna

Återberätta historien

Skriv berättelsen om Daniel i Daniel 6 så att ett litet barn kan
förstå den.

Och sålunda ser vi

1. Gå igenom hela Daniel
6 och ta reda på vad
kungen gjorde och
vad de andra ledarna
gjorde. Skriv upp vad
som hände var och en
av dem till följd av
deras beslut.

2. Läs 1 Nephi 1:20 och
Alma 30:60. För vilka
och hur kan princi-
perna i dessa skrift-
ställen tillämpas på
berättelsen i Daniel 6?

Beslut som fattas i Daniel 6

Vad kungen gjorde

Vad andra ledare och furstar gjorde

Vad Daniel gjorde

Sigill (v 17) – Ett stämpelavtryck som symboliserar en viss
persons eller organisations auktoritet

Daniel 6

Daniel i lejongropen

Daniel 7–12 innehåller en uppteckning av flera av Daniels
syner om vad som skulle komma att hända hans folk, Israels
hus, och världen. Som framgår av nedanstående tablå hade
några av Daniels syner samma innebörd som Nebukad-
nessars dröm i Daniel 2. Herren har inte låtit oss veta inne-
börden av allt som Daniel såg.

Rikena i Daniels syn

Babel

Det persiska riket

Det grekiska riket

Romarriket

Många riken

Guds rike i de
sista dagarna

Antikrists makt

Daniel 2

Huvud av guld
Se v 32, 37–38.

Bröst och armar
av silver
Se v 32, 39.

Buk och höfter
av koppar
Se v 32, 39.

Ben av järn
Se v 33, 40.

Fötter av järn
och lera
Se v 33, 41–43.

Stenen
Se v 34–35,
44–45.

Daniel 7

Lejonet
Se v 4.

Björnen
Se v 5.

Leoparden
Se v 6–7.

Det förskräckliga djuret
Se v 7, 19.

De tio hornen
Se v 7–8, 20.

Adam och
Jesus Kristus
Se v 9–14, 22–28.

Det lilla hornet bland
de tio hornen
Se v 8, 20–22.

Daniel 8

Baggen
Se v 3–4, 20.

Bocken
Se v 5–8, 21–22.

Det lilla hornet från
ett av de fyra hornen
Se v 9–12.

Daniel 11–12

Se 11:1–2.

Se 11:3–20.

Se 12:1–3.

Se 11:21–45.

Daniel 7–12

Daniels profetiska drömmar 
och syner
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Hoseas bok
Historisk bakgrund
Även om vi inte vet exakt när Hosea levde och verkade ger
hans uppteckningar vid handen att han levde ungefär mellan
760–720 f Kr. Detta skulle innebära att han levde samtidigt med
Jesaja och Mika och möjligen även med Amos. Hans budskap
riktar sig i huvudsak till Nordriket, vars invånare fördes bort
av assyrierna 722 f Kr. Folket i Nordriket hade blivit allt ogud-
aktigare – särskilt i fråga om deras dyrkan av avguden Baal.
Denna avgudiska religion var så ogudaktig att till och med
omoraliska riter var en del av dess ”heliga” ceremonier. Dessa
riter var anstötliga i Guds ögon, och de kraftfulla och målande
symboler som Hosea använde i sin undervisning var förmod-
ligen en reaktion på riterna.

En kärlekshistoria
Hoseas bok börjar med ett
äktenskap. Även om
äktenskapet inte är ett
sådant som någon av oss
skulle ha hoppats på,
berättas historien på ett
sätt som får oss att upp-
leva ett slående exempel
på kärlek. Berättelsen
anger att Hosea är man-
nen, men den verklige
mannen är Herren, och
hustrun är Israels barn.

Äktenskapet symboliserar Herrens förbund med sitt folk.
Berättelsen är kanske den mest drastiska skildringen i skrif-
terna av Herrens kärlek till sina barn och hans förpliktelser när
det gäller de förbund han ingår med dem. Den belyser också
Israels barns ansvar att hålla förbunden de ingått med Gud och
avstå från all slags avgudadyrkan, både i forna dagar och i vår
tid.

Undervisning med hjälp av symboler
Hosea använde sig av många bilder och symboler för att förtyd-
liga sitt budskap. Han använde exempelvis en make, en far, ett
lejon, en leopard, en björninna, dagg och regn som symboler för
Herren. Och han använde en hustru, en sjukling, en vinstock,
druvor, olivträd, en kvinna i födslovåndor, morgondis och
annat som symboler för Israel. Även namnet Hosea är symbo-
liskt. Det har samma hebreiska rot som Josua, det hebreiska
namnet på Jesus. Hoseas namn är träffande eftersom hans bud-
skap kan hjälpa oss att förstå och djupare känna kraften i
Jesu Kristi försoning. Andra namn i boken, exempelvis Hoseas
barns namn, har också en symbolisk innebörd.

Herren använde Hoseas liv liksom han även hade använt
Jeremias och Hesekiels liv till symbolisk undervisning.
Hosea 1–3 innehåller en berättelse som du bättre förstår om
du kommer ihåg att Herren jämför sitt förbund med Israel
med ett äktenskapsförbund. Jämförelsen i Hoseas bok är på
sin plats eftersom den avgudadyrkan som israeliterna utö-
vade också inbegrep omoraliska handlingar tillsammans med
skökor. Fotnoterna kan hjälpa dig förstå några namn och ord
samt Herrens budskap genom profeten Hosea.

Försök att sätta dig in i Hoseas situation när du läser och
föreställ dig vad som krävs för att göra det han gjorde.
Du kan också föreställa dig vad du skulle tycka om du vore
Gomer. Kom ihåg att Hosea symboliserar Herren och att
Gomer symboliserar Israel.

Förstå skrifterna

Hosea 1:2–3 – Uppmanade Herren verkligen Hosea
att gifta sig med en sköka?
”Oavsett om vi ansluter oss till författarens tolkning av Hoseas
äktenskap eller någon annan tolkning, är den religiösa inne-
börden av kapitlen 1–3 helt klar. Hoseas hustrur representerar
Israel, Jehovas illojala, otrogna maka. Jehova säger att Israel ska
drabbas av hårda åtgärder om hon inte avstår från sin skörlev-
nad och bättrar sig. Hon kommer att tillrättavisas och straffas för
sina allvarliga synder och därigenom av bitter erfarenhet få lära
sig att hennes make betyder mer för henne än hon först trodde”
(Sidney B Sperry, The Voice of Israel’s Prophets [1952, s 282]).

För att rätt förstå budskapet i Hoseas bok måste vi tänka på
vilken styrka Hosea måste ha haft för att kunna göra det som
beskrivs i berättelsen.

Hosea 2

Hosea 3

Efod (v 4) – I det här fallet ett
föremål som förknippades
med avgudadyrkan

Homer och Letek (v 2) –
Rymdmått (se Sakupplysning
i Bibeln)

Trolova (v 19–20) – Förbinda
sig att gifta sig med

Blotta hennes blygd (v 10) –
Avslöja hennes omoraliska
leverne

Hosea 1–3

Ett äktenskapsförbund
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Studera skrifterna

Tolka symboliken

1. Om Hosea representerar Herren och Gomer representerar
Israel, vilket är då Hoseas budskap?

2. Hosea 2:5 förklarar varför Gomer följde efter sina avgudar.
På vilket sätt liknar dessa skäl de skäl människor anger
i dag till att bryta sina förbund?

3. Förklara varför du anser att det Gomer sade i Hosea 2:7 är
viktigt, särskilt med avseende på någon som lever i synd
i dag? (Se Alma 30:60; 41:10.)

4. Hosea 2:1–13 berättar vad Herren skulle göra mot eller för
Israel (Gomer) på grund av det hon hade gjort. Lista dessa
löften och förklara på vilket sätt de uttrycker hans kärlek
till henne. (Se L&F 95:1.)

”Kom till mig”

1. Äldste Spencer W Kimball sade: ”Bilden av en kärleksfull,
förlåtande Gud står tydlig och klar för dem som läser och
förstår skrifterna. Eftersom han är vår Fader är det natur-
ligt att han vill hjälpa oss uppåt, inte trycka ner oss, han
vill hjälpa oss leva, inte åstadkomma vår andliga död”
(Förlåtelsens under [1976], s 291). Välj två exempel ur Hosea
2:14–23 som belyser sanningen i det äldste Kimball sade
och tala om vad som gjorde störst intryck på dig i verserna
som du valde.

2. Lista ur Hosea 2:14 några sätt på vilka Herren förmår oss
att komma till honom.

3. I berättelsen om Gomer tycks det som om de misstag hon
hade begått ledde till att hon hamnade i fångenskap
och träldom. Så även om Gomer (Israel) ville återvända till
Hosea (Herren) kunde hon inte det. Samma sak gäller
för dem som syndar. Av egen kraft är de oförmögna att
frigöra sig från syndens fångenskap. Vad gjorde Hosea
för Gomer enligt Hosea 3:2 som symboliserar vad Herren
gör för sitt folk?

4. Läs även 1 Korintierbrevet 6:19–20 och 1 Petrusbrevet
1:18–20 och berätta vad dessa verser har för samband med
det Hosea gjorde för Gomer.

5. Vad förväntades Gomer enligt Hosea 3:5 göra för att visa
att hon var införstådd med det Hosea gjorde för henne?

6. Vad förväntas vi enligt Lukas 10:25–27 och Mosiah 2:21–24
göra för att visa att vi är införstådda med det som Herren
har gjort för oss? (Se L&F 59:8.)

Hosea 4–5 anger vad Herren anser vara Israels barns synder.
Han kallade Nordriket ”Efraim” efter den stam som ledde
dem och Sydriket ”Juda” efter deras kungs stam.

Ibland tror människor att de kan synda och sedan vidta några
yttre åtgärder som att be om ursäkt, uppsända några böner,
betala sitt tionde och närvara på alla möten i kyrkan som
gottgörelse för synd. Även om allt detta är viktigt, är omvän-
delse en mycket djupare process. Omvändelse innebär ett
förkrossat hjärta och en bedrövad ande som gör att vi sörjer
djupt över våra synder (se 3 Nephi 9:20). Om vi uppriktigt
ångrar oss på detta sätt och förnyar våra förbund med
Herren, kommer Anden att rena oss, ge oss samvetsfrid,
hjälpa oss att inte vilja synda, lära oss hur vi kan fortsätta att
komma närmare Herren och ge oss styrka att hålla förbunden
som vi har ingått.

Hosea 6:1–3 tycks vara Israels barns uttryck för hur snabbt
de hoppas kunna omvända sig. Resten av detta korta kapitel
visar Herrens besvikelse över deras inställning. Vers 6
uttrycker Herrens önskan om både inre rättfärdighet och
yttre tecken på tro.

Hosea 7–10 behandlar vad Herren talade till Efraim (Israels
nordrike) om deras synder. Han jämförde deras tillstånd med
”en kaka som inte har vänts” (7:8), ”en dum duva” (7:11),
”en vildåsna som går sin egen väg” (8:9), ”druvor i öknen”
(9:10) och en ”vinstock” (10:1).

Hosea 7–10

Israel får skörda vad 
de har sått

Hosea 6

Gud önskar uppriktig 
omvändelse

Hosea 4–5

Israels och Juda synder
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Joel var en profet i Juda. Joels bok är en profetia som försäkrar
folket att de genom omvändelse kan återfå Guds välsignelser.
Vi vet mycket litet om profeten Joel. Av Joel 1:1 lär vi känna
namnet på hans far, men inga uppgifter ges om hans eget liv.
Det är inte troligt att den Joel som skrev denna bok är samme
Joel som nämns på andra ställen i Bibeln. Eftersom Joel inte
nämner Assyrien eller Babel är det svårt att avgöra när han
levde och verkade. Han tycks ändå vara väl insatt i Juda rike,
så vi utgår från att han predikade där.

”Herrens dag”
Joels budskap kretsar kring det han kallar ”Herrens dag” (Joel
1:15; 2:1; 2:11; 2:31; 3:14). ”Herrens dag” syftar på den domens
dag eller tid när Herren delar ut belöningar och straff. Även om
vi ofta kallar Kristi andra ankomst Herrens dag, finns det även
andra Herrens dagar. När Israel erövrades av assyrierna var det
exempelvis en Herrens domedag över Israel. På det personliga
planet kan Herrens dag vara den dag då en person dör.

Tillämpning i de sista dagarna
Även om Joels profetior måste ha gällt folket på hans tid, sade
Moroni till Joseph Smith att det som sägs i Joel 2:28–32 snart
skulle gå i uppfyllelse (se Joseph Smith 2:41). Följaktligen bör vi

fundera över hur Joels profetior kan tillämpas på vår tid, särskilt
på den ”Herrens dag” som vi kallar Jesu Kristi andra ankomst.

Naturkatastrofer får oss att känna oss små och hjälplösa
inför deras oerhörda, våldsamma kraft. Joel 1 innehåller en
åskådlig läxa som Joel ger folket genom att använda en natur-
katastrof – ett angrepp av gräshoppor – till att undervisa dem
om hur hjälplösa de kommer att känna sig om de inte omvän-
der sig innan ”Herrens dag” kommer, då de orättfärdiga får
sin dom. Han jämförde invasionen av gräshoppor med en här
som skulle dra in i landet som en Guds straffdom och förgöra
ett folk som inte ville omvända sig. Det finns även liknande

Joel 1

Lär av gräshoppornas 
invasion

179

Joels bok

Herrens huvudsakliga budskap var att Efraims (Nordrikets)
folk gjorde gudar och tillbad dem, trots att dessa inte kunde
frälsa dem. När Efraim insåg att gudarna var kraftlösa,
vände de sig till den sanne Guden och förväntade att han
skulle frälsa dem. Men när han dröjde med att hjälpa dem,
sade de att han var en kraftlös Gud, trots att det var de själva
som hade dragit sorg och fördärv över sig genom att överge
honom. Se Hosea 10:13 som är en klar sammanfattning av
Herrens budskap.

I Hosea 11 påminner Herren Efraim (Nordriket) om hur han
i sin barmhärtighet hade befriat dem från Egypten på Moses
tid. De hade dock inte till fullo följt honom, och nu önskade
några av dem återvända till Egypten för att få skydd mot
assyrierna i stället för att lita på att Herren som ledde dem ut
ur Egypten skulle skydda dem. Trots detta svek sade Herren
att han skulle fortsätta att visa dem barmhärtighet. Han sade
att han skulle tillåta Assyrien att föra bort Efraim i fången-
skap men inte helt tillintetgöra dem.

Hosea 11

Bevis på Guds kärlek

Hosea 12–14 utgör de sista kapitlen av Hoseas uppteck-
ningar. I kapitel 12–14 fortsatte Herren att tala om Efraims
synder och deras plågsamma följder. Herrens slutliga
budskap är dock ett budskap om hans hopp om och kärlek
till sina syndiga barn (se Hosea 13:9–14; 14).

Studera skrifterna

Vad ger störst intryck på dig?

Skriv något om de ordvändningar, verser eller tankar 
i Hosea 13:9–14; 14 som gör störst intryck på dig när det
gäller omvändelse och vad Herren kommer att göra när
vi omvänder oss.

Hosea 12–14

En kallelse att återvända 
till Herren



profetior om de sista dagarna (se L&F 5:19; 45:31; 87).
Joel rådde folket att samlas vid Herrens hus i fasta och bön
om befrielse ur sina svårigheter, precis som Herren har befallt
de heliga i de sista dagarna att ”stå på heliga platser”
(L&F 45:32).

Människor ser ofta med fruktan fram mot Frälsarens andra
ankomst. Men Herren har sagt att ”de rättfärdiga [behöva]
icke frukta” (1 Nephi 22:17). Joseph Fielding Smith tillade:
”Det blir inte en dag av rädsla och fruktan för de rättfärdiga”
(Frälsningens lära, del 1, s 131). I Joel 2 återges några
dystra profetior som förskräcker en del människor. När du
läser bör du lägga märke till vad Herren kommer att göra 
i de sista dagarna och vid tiden för hans andra ankomst som
kan uppmuntra dig och ge dig hopp.

Förstå skrifterna

Joel 2

Studera skrifterna

Besvara Joels fråga

De tio första verserna i Joel
2 beskriver den oerhörda
förstörelse som ska äga
rum på ”Herrens dag”.
I vers 11 ställs en fråga
som vi bör begrunda efter
att ha läst dessa dystra och
fruktansvärda profetior.

Läs först Joel 2:12–20 och Läran och förbunden 45:57 och
skriv sedan ditt svar på frågan som ställs i slutet av Joel 2:11.

En profetia om de sista dagarna

Läs Joel 2:28–32 och Joseph Smiths skrifter 2:41. På vilka sätt
har du sett denna profetia gå i uppfyllelse?

Vem kan uthärda 
Herrens dag?

Strå (v 5) – Stubb som finns
kvar då ett sädesfält har
skördats
Arvedel (v 17) – Barn

Den är nära (v 1) – 
Kommer snart
Förtärande, förtär (v 3, 5) –
Helt tillintetgörande,
tillintetgör

Joel 2

Vem kan överleva 
Herrens dag?

Joel 3 handlar i hög grad om de sista dagarna. Det tycks vara
en beskrivning av den strid som i skrifterna ofta kallas Har-
magedon och som ska äga rum alldeles före Frälsarens andra
ankomst. Harmagedon är en strid där alla nationer ska strida
mot Herrens folk och där Herren ska strida för sitt folk och
hjälpa dem till seger. Striden är en del av den dom och den
undergång som ska drabba de orättfärdiga före tusenårsriket.

Studera skrifterna

Vi måste segra i striden

Vi får inte glömma att striden vid Harmagedon sannerligen
inte är den enda gången som Herrens folk kommer att
befinna sig eller har befunnit sig i krig. Faktum är att vårt krig
mot Satan började redan i föruttillvaron (se Upp 12:7–11).
Satan kastades ut den gången, men fortfarande ”bekrigar han
Guds heliga” (L&F 76:29). Denna strid har eviga följder,
och vi måste vara medvetna om att när tiden för Kristi andra
ankomst närmar sig, kommer Satan inte bara att egga
människorna till krig utan också fortsätta sin kamp för att
andligen tillintetgöra vår himmelske Faders barn. Så medan
vi väntar på Harmagedon som ett tecken på Frälsarens
ankomst, får vi inte glömma att vi redan är indragna i striden
mot ondskans krafter och att vi måste stå tappra i denna
kamp. Läs Joel 3:16–21, 1 Nephi 14:11–14 och 22:16–17 och för-
klara på vilket sätt Herren har lovat att hjälpa sitt folk i de
sista dagarnas fysiska och andliga strider.

Joel 3

En stor strid
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