
HOSEA - Guds kärlek

Till ledaren
Hjälpmedel du kan använda:

 Bibeln
 Flanellograf

Undervisningsförslag:

 Hosea och Gomer
 Guds kärlek till oss genom Jesus

Tips

A. Småprofeterna
Vi är framme vid småprofeterna. Så kallas de bl a för att deras böcker är rätt korta. Vilka
profetböcker har vi talat om hittills? (Jesaja-Daniel)
Repetera vad en profet har, öron... ögon... mun...

B. På flanellograf
  HOSEA och Gomer, Hos 1:2-9. 3:1-5

Gud ville att Hosea skulle förstå hur mycket han älskar människorna. Därför fick Hosea vara
med om följande (fri tolkning):
Det var en kvinna som alla visste var en dålig kvinna. Hon umgicks oftast med slarviga
människor. Det var inte så att de alla var konstiga eller fula, men de ville vara kompisar med
fröken Osanning, herr Negativ och herr Dåliga Vanor. Hosea såg på denna kvinna ibland och
tyckte synd om henne. Han tyckte också synd om den man som en gång skulle få henne till
hustru, för han såg på henne att hon inte skulle vara sin man trogen.
En dag när Hosea gick förbi den plats där gänget höll till, hörde han plötsligt Gud säga:
- Hosea, du skall gifta dig med henne!
- Va-sa?
- Du Hosea skall köpa den där kvinnan till hustru åt dig.
Hosea visste att det var bäst att lyda Gud och han gjorde som Gud sade. De fick 3 barn till-
sammans, men plötsligt en dag var Gomer borta. Hon hade lämnat sin familj och var tillbaka i
sitt gamla gäng. Hosea hade börjat älska henne och han blev väldigt ledsen. På den här tiden
kunde inte kvinnorna gå tillbaka till sina män om de varit otrogna. De måste ta sitt straff.
Men så hörde Hosea Gud tala igen:
- Hosea, du ska köpa henne tillbaka för andra gången.
Hosea förlät henne och gjorde som Gud sade.
Nu förstod Hosea hur otroligt mycket Gud älskar människorna. Fastän de var otrogna mot
honom och bad till sina avgudar, ville han förlåta dem.

C. På flanellograf
GUDS KÄRLEK
Vi läser i NT: Joh 3:16, Ty så älskade.... Gud vill FÖRLÅTA alla människor.
Han samtalade med sin Son Jesus om nödvändigheten att fara ned till jorden och berätta om
Guds kärlek till oss och sen också ta det straff som vi skulle ha haft. Jesus var villig att offra sig
och ängeln Gabriel fick i uppdrag att gå till Maria och förbereda henne för det stora uppdraget.
 Läs Luk 1:26-37. Hur gick det sen? (Låt barnen berätta om Jesu födelse). När Jesus dog på
korset och uppstod ur graven, då var allt klart. Nu är det på oss det beror, om vi säger JA eller
NEJ.



Gamla Testamentet
HOSEA; Profetia

LEKTION:
Guds kärlekSånger

Gud älskar dig,
Gud älskar dig.
Vem du än är
var du än bor,
Gud älskar dig.

Du omsluter mig på alla sidor
och du håller mig i din hand.
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Gamla Testamentet
HOSEA; Profetia

LEKTION:
Guds kärlekB

HOSEA

HOSEA

HOSEA och GOMER

I GUDS handGUD

Uppgift: Följ Hoseas väg till
Gomer och Guds väg till dig.

Den går över förnuft och sans, pengar räcker ingenstans.
Vad menas?

GUDS KARLEK



HOSEA

Guds kärleksväg till oss:
Bild 1)  Jesu  f_d_l_e
Bild 2)  Je_us p_  k_r_e_
Bild 3)  D_n to_ma g_a_en

Gamla Testamentet
HOSEA; Profetia

LEKTION:
Guds kärlekC Uppgift: Följ Hoseas väg till Gomer och Guds

väg till dig. Fyll i de bokstäver som saknas. Rita
dig själv i Guds hand. Vart är de andra på väg?

Den går över förnuft och sans,
pengar räcker ingenstans.

Vad menas?

GUDS KARLEK

HOSEA

HOSEA och GOMER

I GUDS handGUD
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Gamla Testamentet
HOSEA; Profetia

LEKTION:
Guds kärlekB/C

Gud älskar dig
Gud älskar dig
Vem du än är,
var du än bor
Gud älskar dig.

Text
&

Musik

Sång 1:
Leif

Lundberg
Sång 2:

Ps 139:5 / Hans-Lennart Raask

Du omsluter mig
på alla sidor
och du håller mig
i din hand.

Uppgift: Skriv
namnet tydligare på
ärmen och färglägg
alla de ljus från vilka
det rinner stearin.
Då får du namnen på
kvinnan och barnet.

Minnesvers:
Plocka ut varannan
bokstav och börja
med den första.
Skriv dem på
raderna och
du får dagens
minnesvers.

_ _ _
_ _ _ _
_ _ _ _ _
_ _ _  _ _  _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  _.

Hosea och Gomer - Hosea 1:2-9, 3:1-5

Många gudsmän i bibeln fick på ett praktiskt sätt visa vad Gud
ville göra för sitt folk. Det räckte inte med att bara tala.
Profeten Hosea måste på Guds befallning gifta sig med Gomer,
en kvinna som ansågs dålig. Och hon var faktiskt en otrogen
kvinna, som inte kunde hålla sig borta från andra män. Fast de fick tre barn
tillsammans gick Gomer efter en tid till en annan man. Men Hosea förlät
henne och betalade en summa pengar för att få henne tillbaka. Märkligt
nog hade han börjat älska henne.

Guds kärlek
Hosea 14:2-10

På detta sätt ville
Gud genom profeten
Hosea visa oss
människor att han
älskar oss trots
våra synder.
När Jesus föddes i
Betlehem av Maria
var det Guds
yttersta bevis på
sin kärlek till oss.
Så älskade Gud
världen att han gav
oss Jesus, för att vi skulle kunna bli frälsta genom honom (Joh 3:16).
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