
Hosea på en halvtime 
Om du leser disse følgende avsnittene, vil du få helheten og 

sammenhengen i Hoseas bok på en halvtime. Du vil få bokens 

høydepunkter og de viktigste avsnittene og versene. Kanskje du også her 

vil finne ord som har noe å fortelle deg i Norge i 2022, i ditt liv?  

• 1,1-2,1 

• 3,1-5 

• 8,1-14 

• 11,1-11 

• 13,1-11 

• 14,1-9 
 

Fakta om Hoseas bok 
Hoseas bok foregår i tiden 750 til ca 722 f.Kr. Dette betyr at assyrerne, 

stormakten i øst, nærmer seg og til slutt inntar Samaria, hovedstaden i 

Nordriket, som også kalles Israel. Hosea har forutsagt dom over folket. 

Dette er slutten på alle jødenes stammer, med unntak av én: Juda. To 

hundre år tidligere hadde Israels tolvstammefolk blitt splittet i Sørriket 

(Juda) og Nordriket (Israel, som Hosea ofte kaller Efraim). Fra 722 er det 

kun en av de tolv stammene som fortsatt eksisterer, og de andre 

forsvinner og blandes opp i andre folk. Hosea levde og virket i nord.  

Hosea er den første av Bibelens tolv mindre skriftprofeter. Jesaja, Jeremia 

og Esekiel er de store. 

På bare 14 kapitler, har Hosea ca 150 utsagn om Israels synder, og 

halvparten av disse dreier seg om avgudsdyrkelse. Hosea regnes ofte som 

en dommedagsprofet, men boken formidler også et sterkt håp om 

gjenreising.  

Den jødiske Talmud regner Hosea som den største profeten i sin 

generasjon.  

 

Nøkkelord og stikkord i Hosea 
Troløshet. Trofasthet. Dom. Gjenreising. Kjærlighet. Avguder.  

 

Spørsmål til samtale eller ettertanke 
Hva skal til for å elske en kjær som ikke gjengjelder kjærligheten? 

Gir Hoseas liv mening for deg?   

Hva har Hosea til felles med Jesus?  

 

Hosea i Det nye testamente 
Hosea kjøper fri sin utro kone, Gomer. Dette kan stå som et profetisk 

forbilde på Jesus som etter kristen tro frikjøper et troløst folk. Selv om 

det ikke klarer å elske Gud, er de likevel elsket. Hosea formidler en 

ufortjent kjærlighet, på tross av hav den elskede makter og lever etter. På 

den måten er Hosea veldig på linje med et kristent gudsbilde. Utover 

dette henvises det ikke til Hosea av NTs forfattere.  

 

Ord å ta med  
«Det var jeg som lærte Efraim å gå og tok dem på armen. Men de skjønte 

ikke at jeg helbredet dem. Jeg dro dem med menneskebånd, med 

kjærlighets tau. Jeg var lik en som løfter et spedbarn opp til kinnet, jeg 

bøyde meg ned og ga dem mat.»  
(11,3-4) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hosea er tema for gudstjenesten søndag 3. april.  

Et samtaleopplegg  fra Randeund Fr ik irke 2022,  ved Unni Westl i  & Jostein  Ørum  

Det gamle testamente 6:22 

Hosea 
Boken oppsummert 
Jesus fortalte lignelser med ord, men profeten Hoseas liv ble selv en 

lignelse. Han fikk i oppdrag å leve ut en lignelse på Guds kjærlighet på 

tross av Israelsfolkets mangel på trofasthet. Hoseas bok er en trist 

kjærlighetsfortelling om en mann som fikk høre fra Gud: «Gå og få deg 

en horkvinne og horebarn!» Med andre ord: elsk en kvinne som også 

elsker andre menn, som ikke har evne til trofasthet. Barnene de får har 

symboltunge betydninger, som Ikke barmhjertighet og Ikke mitt folk. 

Etter at hun selger seg til andre menn, kjøper profeten henne tilbake. 

Boken er delvis en fortelling om Hosea selv, men består i hovedsak av 

domsord mot Israelsfolket, advarsler om straff og gjengjeldelse, og 

oppfrordring til omvendelse. Landet skal ikke bære frukt, byene skal gå 

til grunne og så videre. Samtidig er boken gjennomsyret av Guds 

kjærlighet, som elsker landets innbyggere på tross av det de gjør. For 

eksempel er overgangen til kapittel elleve en av de største kontrastene i 

hele Bibelen, hvor det går fra dom og advarsler og anklager og dårlig 

stemning – og rett over i en hemninsgsløs kjærlighetserklæring fra Gud 

som har elsket folket hele tiden. «Hvordan kan jeg oppgi deg, Efraim, 

overgi deg, Israel?» sier Gud ved profeten Hosea.   


