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Hosea

Hosea

Nycklar
Efraim

Namnet Efraim är återkommande i boken. Efraim var en av Israels
12 stammar och låg i nordrikets södra del. Denna stam sågs
tillsammans med Manasses stam som huvudkärnan i Israel. Av
dessa två stammar var Efraim den främsta och mest inflytelserika
och därför används Efraim ofta som ett namn för hela Nordriket
Israel.
Om du vill läsa om Efraim kan du göra det här: 1 Mos 48:12-21.

Profetgenren

Hosea bok tillhör genren profetböcker. Dessa böcker är skrivna på
ett speciellt sätt. Poesi och prosa är blandat i böckerna, vissa
innehåller mer poesi och andra mer prosa. Den poetiska delen är
ofta en typ av ”orakel” där profeten hör ett ord från Gud och talar
ut det i poetiska, målande beskrivningar. Dessa avsnitt innehåller
ofta ett ”så säger Herren” för att det ska bli tydligt att detta är
Guds ord.

Fakta

Författare: Okänd
Tid: Profeten Hosea verkade
någon gång mellan 750-730 f.kr.
Bakgrund: Hosea var en profet
som verkade i nordriket Israel
under 700-talet f.kr.
Han var samtida med profeterna
Amos, Jesaja och Mika som alla
tre var verksamma i sydriket Juda.
Israel befann sig i en svår tid,
kungarna byttes ut på löpande
band och de var ständigt hotade
av stormakten Assyrien som ville
erövra landet (vilket de till slut
gjorde 722 f.kr.).
Det rådde en stor synkretism i
landet, folket tillbad både Gud
(Jahve) och andra gudar så som
Baal och Ashera.
Hosea är uppdelad i två delar.
Kap 1-3 handlar om profetens
relation med hans fru Gomer och
kap 4-14 handlar om Guds dom
över Israel och speciellt över dess
ledare. Mitt i allt detta beskriver
också Gud sin kärlek till sitt folk
med starka känslor.
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Måndag: kapitel 1-3
Läs kapitel 1-3

Hosea blir kallad till profet. Gud säger åt Hosea att gifta sig med en
prostituerad och skaffa barn med henne. Hosea blir alltså tillsagd att ändra
om hela sitt liv efter Guds vilja.
Vad kallar Gud dig till dig? Kallar han dig till att göra obekväma ändringar i
livet? Att Hosea lyder Gud i sin kallelse får troligtvis stora konsekvenser för
Gomers liv och för folket. Vad innebär din lydnad i Kristus för människor i
din omgivning?

Tisdag: kapitel 4-5
Läs kapitel 4-5

Folket och särskilt prästerna och ledarna i landet har avfallit från Gud och
lever i djup synd. De har börjat förlita sig på andra världsliga saker och har
börjat dyrka andra gudar.
Finns det något i ditt liv som du ”dyrkar” istället för Gud? Kanske är det
pengar, skryt, popularitet etc. Gud dömer särskilt prästerna i landet, varför
är deras synd mer allvarlig än folkets?

Onsdag: kapitel 6
Läs kapitel 6

I vers 3 kan vi läsa om att Israels folk vill ”lära känna Herren”. Detta är ett
begrepp dyker ständigt upp i boken. Gud vill att hans folk ska lära känna
honom eller få kunskap om honom.
Fundera över på vilket sätt du kan lära känna Gud bättre. Gud eftersöker
kärlek och kunskap inte offer. Han vill inte se tomma gärningar utan ett
hjärta som älskar Gud. Finns det tomma gärningar i ditt liv?

Torsdag: kapitel 11:1-7
Läs kapitel 11:1-7

Gud har uttalat sin dom över folket och här kommer brytpunkten då Gud
kommer med sin frälsning till folket.
Vad säger dessa verser om vem Gud är?
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Fredag: kapitel 11:8-11
Läs kapitel 11:8-11

Israel har varit likt ett olydigt barn. Enligt 5 mos 21:18-21 ska sådana barn
stenas till döds men Herren finner förbarmande mot Israel och lovar att
han inte ska utplåna dem. Han förlåter deras upproriskhet och
egensinnighet på grund av sin stora kärlek för dem.
Finns det någon i ditt liv som du skulle behöva förbarma dig över? Någon
som gjort fel mot dig som du skulle behöva förlåta?

Lördag: kapitel 12-13
Läs kapitel 12-13

Söndag: kapitel 14
Läs kapitel 14

Gud beskrivs i dessa kapitel som en stormig Gud med starka känslor. Han
har en stor vrede och uttalar dom över Israel.
Stämmer denna bild överens med hur vi ser på Gud idag?

Återigen så ger Gud ett löfte till folket, om folket omvänder sig så ska Gud
förlåta dem. Omvändelsen innebar att folket behövde vända om till Herren
och älska och lita på Honom. Även vi har fått ett löfte, att om vi omvänder
oss till Kristus så får vi våra synder förlåtna genom Jesu död.
Ta en stund till att reflektera över vad det innebär att vara en förlåten
syndare.
De sista verserna i boken är en uppmaning till alla människor, även till oss
som läsare flera tusen år senare. ”Den som är vis skall förstå detta, den
som är förståndig inser det.” Vi erbjuds ett alternativ att antingen följa
Herrens vägar som är det rätta eller följa syndarens stapplande väg. Be
Gud om vishet och förstånd att följa Hans vägar.
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