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Începând cu Osea şi sfârşind cu Maleahi, Biblia conŃine o serie de scurte profeŃii, serie 

cunoscută sub numele de „Micii ProfeŃi”. Această denumire se datorează dimensiunii scrierilor lor 
şi nu conŃinutului. ToŃi Micii profeŃi abordează aceleaşi subiecte ca şi ProfeŃii Mari fiind chiar citaŃi 
de aceştia din urmă. (Ieremia 26:18). Autorii acestor profeŃii de mai mică întindere erau naŃionalişti 
însă nu izolaŃionişti. Poporul era avertizat cu privire la întemeierea alianŃelor cu naŃiile păgâne şi, de 
asemenea, cu privire la separarea lor de Dumnezeu. Micii profeŃi erau patrioŃi şi denunŃau corupŃia 
morală şi politică. Din acest motiv ei au şi pus accentul pe latura socială. 

Surprinzătoare este absenŃa informaŃiilor despre profeŃii mici. Vizitarea oricărei librării cu 
materiale religioase va demonstra această afirmaŃie. Există suficient material despre marea 
majoritate a cărŃilor din Biblie, dar atunci când se face trecerea de la Daniel la Osea, deci de la 
profeŃii mari la cei mici, este ca şi cum ai păşi dintr-o vale fertilă într-un deşert. 
Autorul: Osea 

Tot ceea ce se cunoaşte despre el este conŃinut în scrierea sa. 
Momentul istoric: 

Osea 1:1 - „Cuvântul Domnului, spus lui Osea, fiul lui Beeri, pe vremea lui Ozia, Iotam, 
Ahaz, Ezechia, împăraŃii lui Iuda, şi pe vremea lui Ieroboam, fiul lui Ioas, împăratul lui Israel.” 

În ciuda faptului că Osea menŃionează mai întâi patru dintre regii lui Iuda şi apoi unul dintre 
regii lui Israel, el a fost un profet al regatului de nord, aşa cum o demonstrează întreaga sa scriere. A 
fost contemporan cu Amos, un alt profet în Israel, cu Mica şi Isaia, profeŃi în Iuda. Activitatea sa s-a 
extins pe mai bine de jumătate de secol şi a trăit să vadă profeŃia cu privire la captivitatea Israelului 
împlinindu-se. 
Tema: „Să ne întoarcem la Domnul” 

 Osea 6:1 - „VeniŃi, să ne întoarcem la Domnul! Căci El ne-a sfâşiat, dar tot El ne va 
vindeca; El ne-a lovit, dar tot El ne va lega rănile.” 

Cuvinte precum: „Efraim”, „să ne întoarcem” se repetă de mai multe ori pe parcursul cărŃii. 
Cuvântul hbvm (maşubaah)-„alunecare” apare de trei ori în Osea, tradus de Cornilescu prin „au 
fost necredincioşi”şi „au calcat legamântul”, sinonime ale alunecării de la credinŃă (vezi Ieremia). 

Ce a reprezentat Ieremia pentru Iuda la vremea captivităŃii regatului de sud, a reprezentat 
Osea pentru Israel, cu un secol înainte, la vremea capitivităŃii regatului de nord. Ambii au vorbit 
influenŃaŃi fiind de o experienŃă proprie devastatoare. 
ExperienŃa proprie: 

Osea şi-a trăit experienŃele în propria casă în vreme ce Ieremia a fost influenŃat de ceea ce i 
s-a întâmplat în mijlocul poporului. Lui Ieremia i s-a poruncit să nu se căsătorească. În schimb, lui 
Osea i s-a poruncit să se căsătorească cu o prostituată, „o nevastă curvă”, cum dur mai este ea 
denumită. Astfel el se căsătoreşte cu Gomera, iar aceasta îi naşte doi fii şi o fiică. Apoi ea revine la 
vechea profesie şi Osea o dă afară din casă. Dumnezeu îi porunceşte însă să se ducă şi s-o aducă 
înapoi pe necredincioasa sa soŃie şi să continue s-o iubească. „Acum”, concluzionează Dumnezeu, 
„eşti pregătit să vorbeşti Israelului, Israelul se comportă precum o prostituată dar eu îl iubesc şi îl 

voi aduce înapoi în Ńară”. 
SCHIłA: 
I. Partea personală – Profetul şi soŃia sa necredincioasă, Gomera, Capitolele 1-3 

A. Căsătoria lui Osea cu Gomera, prostituata, Capitolul 1 
B. Gomera este necredincioasă; 
Israel s-a dovedit necredincios; Dumnezeu este însă credincios, Capitolul 2 
C. Lui Osea i se porunceşte să o ia înapoi pe Gomera, Capitolul 3 

II. Partea profetică – Domnul şi necredincioasa naŃiune Israel, Capitolele 4-14 
A. Israel se prostituează, Capitolele 4,5 
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1. Israel este vinovat de fărădelege, imoralitate, ignorarea Cuvântului lui 
Dumnezeu şi idolatrie, capitolul 4 

2. Israelul se întoarce de la Dumnezeu; Dumnezeu întoarce spatele Israelului; 
decăderea care urmează, capitolul 5 

B. Israel (Efraim) se va întoarce în zilele din urmă; în prezent este judecat pentru 
păcatele curente, capitolul 6 

C. Israel (Efraim) ar putea să scape de judecată dacă s-ar întoarce la Dumnezeu, Cel 
care nu a încetat să îl iubească (11:8), capitolele 7-12 

1. Israel caută sprijin la asirieni şi egipteni, capitolul 7 
2. Israel se închină la viŃeii de aur şi la altarele păgâne, capitolul 8 
3. Israel, mânza neîmblânzită, se bazează pe productivitatea pământului; va fi 
dus departe de teritoriile sale, capitolele 9, 10 

4. Israel întoarce spatele lui Dumnezeu şi din acest motiv trebuie judecat; 
Dumnezeu nu îl va părăsi, capitolele 11,12 

D. Israel (Efraim) va părăsi idolii şi se va întoarce la Dumnezeu în zilele din urmă, 
capitolele 13,14 

1. Israel este judecat în prezent, capitolul 13 
2. Israel va fi mântuit în viitor, capitolul 14 

COMENTARIU: 
(pentru cei interesaŃi: urmăriti predica „Cel mai mare păcat din lume”din introducerea cărtii)!!! 
I. Partea personală – profetul şi soŃia sa necredincioasă, Gomera, capitolele 1-3 

A. Căsătoria lui Osea cu Gomera, prostituata, capitolul 1 
v.1 Incadrarea temporală a lui Osea 
v.2,3 Osea ne oferă mai multe detalii legate de viaŃa sa intimă decât oricare alt profet. Cei mai mulŃi 
dintre ei au fost rezervaŃi atunci când se punea problema amestecării elementelor intime cu profeŃia 
însă, în ceea ce-l priveşte pe Osea, experienŃa sa este identică celei prin care au trecut Dumnezeu şi 
Israelul. Profetul ştie cum S-a simŃit Dumnezeu atunci când poporul Lui ales a preferat să-I fie 
necredincios, îndepărtându-se de El.  
v.4,5 Izreel este numele unei cetăŃi, dar şi numele unei cunoscute câmpii, câmpia Armaghedonului 
unde se va desfăşura ultimul şi cel mai important dintre războaie. Această zonă are o istorie ingrată. 
CitiŃi 2 ÎmpăraŃi 10 pentru a afla amănunte. 
v.6-9 Osea şi Gomera au 3 copii: 
1. Izreel (un fiu) nume care înseamnă „Dumnezeu vă va împrăştia” – Dumnezeu va răzbuna 
sângele lui Izreel. 

2. Lo-Ruhama (o fiică) nume care înseamnă „fără milă” - Dumnezeu nu va mai arăta milă 
casei lui Israel. 

3. Lo-Ami (un fiu) nume care înseamnă „nu este poporul meu” – Israelul era numit „poporul 
Meu”. În acel moment Dumnezeu repudiase regatul de nord, nu şi pe cel de sud.  

v.10,11 Cele zece triburi din nord nu sunt părăsite definitv deoarece Dumnezeu promite că va aduna 
ambele regate de nord şi sud sub aceeaşi căpetenie. 

B. Gomera se dovedeşte a fi necredincioasă 
Israelul se dovedeşte necredincios; Dumnezeu este credincios, capitolul 2 
v. 1-3 Dumnezeu îi cere lui Osea să încalce legea mozaică. 

Levitic 20:10 - „Dacă un om preacurveşte cu o femeie măritată, dacă preacurveşte cu 
nevasta aproapelui său, omul acela şi femeia aceea preacurvari să fie pedepsiŃi cu moartea” 

Gomera trebuia ucisă cu pietre şi nu iertată. Osea o iubeşte şi ezită să meargă cu pedepasa 
aşa de departe. ObservaŃi ce spune Noul Testament: 

1 Corinteni 6:16 - „ Nu ştiŃi că cine se lipeşte de o curvă, este un singur trup cu ea? Căci 
este zis: „Cei doi se vor face un singur trup”. 
v.4,5 aplicaŃia este cu privire la poporul Israel. Israelul va fi iertat deşi nu s-a purtat mai bine decât o 
prostituată. 

Versetul 4 este o profeŃie care de 1900 de ani se tot împlineşte. 
„Fără rege” – deoarece linia davidică a luat sfârşit o dată cu Zedechia (2500 de ani). Ei L-au respins 
pe Domnul Isus Hristos în calitate de Rege.  
„Fără căpetenie” – nu va exista nimeni care să urmeze la tron. Dacă Domnul Isus Hristos nu este 
recunoscut ca Mesia, ei nu au nici o căpetenie şi nici nu întrezăresc o schimbare de situaŃie.  
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„Fără jertfă” – templul a fost distrus în anul 70 d.Hr. şi de atunci nu s-au mai adus jertfe. 
„Fără chip de idol” aceasta înseamnă fără nici o imagine. 
„Fără efod” – efodul era o haină sfântă purtată de către marele preot. 
„Fără terafimi” – terafimul era un mic obiect aducător de noroc pe care îl purtau cu ei evreii. 

Poporul evreu se va reîntoarce în Ńară şi Îl va căuta pe Domnul Dumnezeu. 
Expresia „după aceea” se referă la zilele de pe urmă ale lui Israel când biserica va fi fost 

luată de pe pământ. 
II. Partea profetică – Domnul şi necredincioasa naŃiune Israel, capitolele 4-14 

A. Israel se prostituează, capitolul 4,5 
1. Israel este vinovat de fărădelege, imoralitate, ignoranŃă faŃă de Cuvântul 
Domnului şi idolatrie, capitolul 4 

Acum viaŃa privată a lui Osea nu mai ocupă primul plan, accentul deplasându-se spre relaŃia 
dintre Dumnezeu şi poporul Israel.  
v.1 Domnul confruntă Israelul cu faptul că poporul nu-L mai cunoaşte. 
v.2 Domnul le face cunoscute păcatele de care sunt învinuiŃi; poporul încălca toate cele zece 
porunci. 
v.3-5 Judecata se va abate asupra poporului şi asupra Ńării. 
v.6-11 IgnoranŃa poporului faŃă de Cuvântul Domnului duce la distrugerea acestuia; el s-a întors cu 
faŃa de la Domnul către păcate care trebuie judecate. 

„Fie Biblia vă va depărta de păcat, fie păcatul vă va depărta de Biblie.” 

v.12-15 Poporul s-a întors către idolatrie şi Dumnezeu trebuia să judece. Idolatria duce la 
imoralitate. 
v.16 Israel s-a comportat asemenea unei mânze neîmblânzite. Acest tip de comportament este 
menŃionat de mai multe ori pe parcursul acestei scrieri. Ieremia şi Osea sunt doi dintre profeŃii care 
accentuează acest aspect al comportării poporului. Osea a fost profet în regatul de nord în vremea 
captivităŃii, în vreme ce Ieremia a fost un profet al regatului de sud, de asemenea în vremea 
captivităŃii acestuia. 
v.17 Termenul „Efraim” este menŃionat de mai multe ori şi se referă la regatul de nord – o parte a 
regatului reprezintă întregul regat. Israel devenise idolatru. 

2. Israelul s-a întors de la Dumnezeu şi Dumnezeu îi întoarce spatele 
poporului; ceea ce urmează este deteriorarea din interior, capitolul 5 

v.1 Dumnezeu condamnă conducerea – împăratul şi preotul. 
v.5,6 Atunci când naŃiunea va decade, ea va striga către Domnul şi Domnul nu îi va răspunde. 
v.7-15 Israelul, disperat, caută ajutor la inamici însă fără nici un rezultat. Iuda este în aceeaşi 
situaŃie. Asiria nu poate şi nici nu vrea să ajute. 

B. Israel (Efraim) se va întoarce în zilele din urmă; în prezent este judecat pentru 
păcate, capitolul 6 

v. 1-3 Osea priveşte la zilele de pe urmă atunci când Israelul se va întoarce la Domnul. Domnul a 
judecat; El îl va mântui. (v.1) 
„A treia zi ne va scula” – iată o interesantă privire aruncată asupra învierii Domnului în cea de-a 
treia zi. „El a fost înviat pentru neprihănirea noastră” – un verset care se va aplica şi Israelului în 
zilele din urmă. 
„ploaie” – termenul s-ar putea referi literal la acest fenomen meteorologic (vezi Lev. 26:4, Deut. 
11:14, Ioel 2:23, Amos 4:7). Dar este posibil să fi fost folosit în sens figurat (Osea 10:12, Iov 
20:23). Cunoaşterea duce la creşterea spirituală.  
v.4 Termenul „Efraim” pare să includă afecŃiune, dar la fel de bine sarcasm. Aici, Domnul îşi 
exprimă dragostea profundă faŃă de poporul pe care L-a ales. El ezită să aplice judecata asupra 
poporului. Domnul pare a oscila între cele două alternative: să ducă poporul în exil sau nu. 
Bunătatea şi credincioşia poporului sunt ca aburul care se ridică pe dealuri dimineaŃa şi care rapid 
dispare. 
v.5 Dumnezeu foloseşte un limbaj dur atunci când avertizează poporul. 
v.6 Domnul este preocupat mai degrabă de relaŃia de suflet dintre El şi popor decât de manifestările 
exterioare ale religiozităŃii acestuia (vezi 1Samuel 15:22,23). 
v.9-11 PreoŃia este coruptă. 

C. Israelul (Efraimul) ar putea să scape de judecată dacă s-ar întoarce la Domnul 
care îl iubeşte, capiolele 7-12 
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Versetul cheie - 11:8 
1. Israelul caută ajutor la egipteni şi asirieni, capitolul 7 

v.1 Domnul le-ar ierta fărădelegile, dar poporul persistă în a face răul. 
v. 2-7 Imoralitatea în care poporul trăia era aprobată de către rege. 
v.8 Efraim se aseamănă cu o clătită pe jumătate făcută, pusă într-o tigaie: o jumătate este prăjită, iar 
cealaltă nu. Poporul era când insensibil când plin de elan pentru Domnul. 
v.11 Efraim se aseamănă cu o turturică proastă care îşi pune în pericol propria viaŃă, care se preface 
a fi rănită pentru a scoate intrusul afară din cuib. Efraimul caută ajutor în Egipt şi Asiria – Ńări care 
aveau să-l distrugă.  

2. Israelul se închină la viŃeii de aur şi la templele păgâne, capitolul 8 
v. 1-4 După ce şi-a întors faŃa de la Dumnezeu, poporul a căutat ajutor la împărat şi s-a bazat pe 
averile pe care le posedau pentru a fi eliberaŃi 
v.5 ViŃelul de aur ridicat de Ieroboam nu a fost de ajutor poporului. 
v.9 În cele din urmă, Asiria va lua în captivitate poporul care, în ciuda acestui fapt, va încerca să 
caute ajutor în această direcŃie. A încercat chiar să mituiască Asiria. 
v.11 Altarul era locul de închinare unde se putea găsi iertarea păcatelor. Aceste altare au devenit 
prilejuri de păcătuire pentru Israel. Religia se poate transforma din binecuvântare în blestem.  

3. Israel (mânza neîmblânzită) se axează pe productivitatea solului; va fi dat 
afară din Ńară, capitolele 9,10 

Capitolul 9 
v.1,2 Prosperitatea a orbit poporul. 
v.3 Pământul este al Domnului şi El cere poporului să se întoarcă. 
v.8 ProfeŃii au dezamăgit şi înşelat. 
v.11-13 Deşi poporul şi Ńara arată bine, totul va trece. 
Capitolul 10 
v.1 Israel va ajunge ca o vie fără rod (cf. Ioan 15:1). 
v.6 Este anunŃată captivitatea asiriană. 
v.11 Efraim este ca o mânză învăŃată la jug, dar care refuză să fie ascultătoare. Şi din cauza 
încăpăŃânării ea începe să alunece într-o direcŃie rea. Dumnezeu va judeca naŃiunea. 

4. Israel se întoarce de la Domnul – trebuie să fie judecat; Dumnezeu nu va 
renunŃa la popor, capiolele 11,12 

Capitolul 11 
v.1 Dumnezeu iubeşte Israelul (vezi versetul 8). Versetul 1 este citat în legătură cu naşterea 
Domnului Isus (vezi Matei 2:15). 
v.7 Aici este din nou vorba despre comportamentul de neascultare al Israelului. 
v.8 Acest verset explică frustrarea, indecizia şi nehotărârea cu privire la atitudinea faŃă de Israel. 
Deşi Dumnezeu iubeşte poporul, El trebuie să îl judece. Dumnezeu pare să se afle în faŃa unei 
dileme.  
Capitolul 12 
v.1 Efraim se încrede în cuvintele asirienilor, punând la îndoială cuvântul Domnului. 
v.8 Dumnezeu pare să judece Israelul prin prosperitate. BogăŃiile ademenesc poporul care crede că 
astfel îşi poate cumpăra pacea (o lecŃie şi pentru Statele Unite ale Americii!). 

D. Israel (Efraim) se va întoarce de la idoli la Dumnezeu în zilele de pe urmă, 
capitolele 13,14 

1. Israel va fi judecat în prezent, capitolul 13 
v. 7,8 Judecata este inevitabilă. Dumnezeu se va abate asupra lor asemeni unui leu, tigru sau urs. 
v.11 Acest verset este o referire făcută la Saul. 
v.13 Judecata se apropie. 
v.14 Acest verset este citat de către apostolul Pavel în 1 Corinteni 15:55. 

2. Israel va fi mântuit în viitor, capitolul 14 
v.4 Dragostea Domnului pentru popor nu poate fi schimbată. El le va schimba comportamentul. 
Este încă o referire la comportamentul de neascultare al poporului Israel. 
v.8 Dragostea va triumfa. Efraim s-a alăturat idolilor şi Dumnezeu s-a îndepărtat de el. Va veni însă 
ziua în care Efraim va renunŃa la idolatrie. Dragostea Domnului va ieşi triumfătoare. 

Orice păcătos se poate întoarce la Domnul. El va fi totdeauna primit pentru că 
Dumnezeu îl iubeşte.  



Trans World Radio-Romania  Itinerar Biblic 

 SchiŃa cărŃii Osea    5 

 


