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Yoel

Tidak banyak yang diketahui 
tentang Yoel, selain namanya yang 

berarti “Tuhan adalah A�ah.”

Tidak diketahui asal 
sukunya. Yoel hanya dikenal 

sebagai anak Petuel.

Gandum, 
an�ur, dan 
minyak telah 

habis.

Pohon apel
mengering; semua

kegirangan menjadi 
layu di antara

mereka.

Bangun 
dan merataplah, hai 

pemabuk, karena semua 
pohon an�ur mengering, 

dan semua an�ur 
lenyap! Suatu bangsa 

yang kuat dan tidak 
terhitung banyaknya 
telah menghancurkan 

pohon an�ur dan 
pohon ara.

Hama belalang yang merajalela 
telah menyebabkan kerusakan 
pada tanah pertanian israel.

Dan, Yoel menan�api 
dengan pesan yang sama 

seriusnya dari Tuhan.

Keduk�n
dan kesedihan
ada di mana-

mana.

Yoel 1:1-12

Yoel
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Hai
para imam ... 
kenakanlah 
kain kabung!

Merataplah
di depan
mazbah 

sepanjang 
malam!

Karena tidak 
ada lagi kurban 

persembahan 
gandum dan 

an�ur.

Adakanlah
puasa; 

serukanlah 
hari raya 

perkumpulan 
kudus.

Biji-bijian 
membusuk di 

dalam tanah, di 
samping lumbung 

yang kosong.
Binatang 
mengeluh

dan kawanan
sapi merintih
karena tidak

ada lagi 
padang
rumput.

Tuhan 
tolonglah kami! 

Api telah melahap 
padang rumput dan 
pepohonan ... tidak 

ada air untuk 
mereka!

Yoel 1:13-20

Kumpulkanlah 
para tua-tua dan 
seluruh penduduk 

negeri ke Bait 
Tuhan A�ahmu, dan 

merataplah 
kepada Tuhan.

Yoel 1:13-202



Tiuplah trompet
 dan kumpulkan 
orang-orang …

Hari kegelapan 
dan kekelaman, hari 
yang berawan dan 

gelap gulita.

Betapa kuatnya 
pasukan itu ... Mereka 

menyelimuti pegunungan 
seperti malam!

 “Negeri itu seperti Taman Eden di hadapan 
mereka, tetapi di belakang mereka ... 

hanya padang gurun yang tandus.”

“Mereka memanjat 
ke atas rumah-rumah, 
masuk melalui jendela 

seperti pencuri!”

“Hari Tuhan sangat 
dahsyat, siapa yang 
dapat bertahan?!”

… sebab 
hari Tuhan 
datang!

“Mereka berbaris 
seperti pasukan 

pejalan kaki ... dan 
memanjat seperti 

penyerbu.”

“Mereka berlari seperti kuda 
perang dan melompat-lompat 

di atas puncak gunung!”

“Dengarkan gemuruh 
mereka … mereka 

terdengar seperti 
suara kereta perang.”
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ALlah berfirman 
agar kamu bertobat 
kepada-Nya dengan 

segenap hatimu.

Koya�anlah 
hatimu, bukan 
pakaianmu.

ia murah 
hati dan 

penyayang.

Siapa tahu? 
Mungkin ia 

menin�alkan 
berkat.

Tuhan akan 
berbelaskasihan 
kepada umat-Nya 

dan menjadi 
cemburu karena 

negeri-Nya!

Dia akan 
mengirim 
gandum, 

an�ur, dan 
minyak.

Dengarkan 
A AH berkata, 

“Aku akan memulihkan 
tahun-tahun yang hasilnya 

dimakan belalang ... 
tentara penghancur-Ku 
yang besar yang telah 

AKu utus untuk 
melawanmu.”

“Kamu akan 
makan banyak dan 

tahu bahwa Aku ada 
di tengah-tengah 

umat israel.”
Tuhan 

berfirman bahwa 
umat-Nya tidak akan 
lagi mendapat malu 
untuk selamanya.
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“Berkat jasmani ini akan diikuti 
dengan berkat-berkat rohani.”

“Anak-anakmu laki-laki dan perempuan 
akan bernubuat, orang-orang tua 

akan mendapat mimpi, pemuda-pemuda 
akan mendapat penglihatan.”

“Kepada para hamba laki-laki dan
 perempuan, Aku akan mencurahkan Roh-Ku.”

“Akan ada mukjizat di 
bumi dan di langit ...”

“Matahari akan berubah jadi 
gelap dan bulan menjadi darah 
sebelum datangnya hari Tuhan 
yang besar dan dahsyat itu.”

“Namun, semua orang 
yang berseru kepada nama 
Tuhan akan diselamatkan.”

Yoel 2:28-32

“ ... karena ia telah meman�il 
orang-orang untuk selamat.”

“Bahkan dari Yerusalem 
akan ada keselamatan ... ”
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Setelah Aku 
memulihkan 

Yehuda Aku akan 
mengumpulkan 
seluruh bangsa 

ke dalam “Lembah 
Yosafat”. [1]

Mereka mencerai-
beraikan umat-Ku menjadi 

budak mereka; mereka 
menjual anak laki-laki untuk 

perempuan sundal, dan menjual 
anak perempuan demi anggur 

untuk diminum.

Sekarang, 
tempalah mata 

bajakmu menjadi 
senjata, dan pisau 

pemangkasmu 
menjadi tombak.

Di Lembah 
Yosafat Aku akan 

menghakimi seluruh 
bangsa.

Ayunkan
 sabit karena tuaian 
sudah masak. Iriklah 

karena tempat pemerasan 
anggur sudah penuh 

karena berlimpah-limpah 
kejahatan mereka.

[1] Dalam pasal 3 Nabi Yoel merujuk pada masa depan, yaitu
Masa Adven Kedua Kristus, saat Allah akan menghakimi 
seluruh bangsa atas segala perbuatan mereka.

Yoel 3:1-13Yoel 3:1-13
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“Tuhan memperdengarkan 
suara-Nya dari Bait-Nya.”

israel akan 
dihuni selamanya, 
dan Yerusalem 
sampai turun-

temurun.

Sebab Tuhan 
bersemayam 
di Yerusalem 

dengan 
umat-Ku.

Yoel 3:16-21

“Langit dan bumi 
berguncang, tapi 

Tuhan lemah lembut 
terhadap umat-Nya!”

Gunung-
gunung akan
meneteskan 

an�ur baru dan 
bukit-bukit akan 

mengalirkan
susu.

Setiap alur
sungai akan

mengalir lagi dan
mata air akan
mengalir dari

Bait Tuhan.

Yoel 3:16-218
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