
TRE MÆRKELIGE NAVNE 
 
”Så vænnede hun Lo-Ruhamah fra, og hun blev gravid og fødte en søn. Herren sagde: »Kald ham Lo-
Ammi, for I er ikke mit folk, og jeg vil ikke være jeres Gud.«” (Hoseas Bog 1:8-9) 
 
Profeten Hosea havde et ret usædvanligt og svært job – Gud bad ham om at gifte sig med en prostitueret for 
på den måde at illustrere forholdet mellem Gud og Israel. Da de blev gift, håbede Hosea som enhver anden 
ægtemand, at deres gensidige pligttroskab ville holde dem sammen – men hans hustru (ved navn Gomer) 
opgav ikke sin profession. På grund af sin utro kone, fik Hosea et unikt perspektiv af, hvad Gud følte overfor 
det utro Israel, som ikke loyalt elskede Gud på samme måde, som Gud elskede dem. 
 
Med tiden blev tre børn født ind i denne ulykkelige familie, og hvert barn nævnes i kapitel 1. Hosea og Gomers 
første søn blev kaldt ”Jizre’el”, og hans navn vidnede om to ting. For det første betyder Jizre’el ”spredt”, og 
Israel ville snart blive spredt for alle vinde af en erobrende assyrisk hær. For det andet refererer navnet til 
Jizre’els Dal, hvor Jehu – grundlæggeren af det dynasti, der på dette tidspunkt regerede Israel – massakrerede 
alle efterkommerne af det forhenværende dynasti for på den måde at etablere sin trone (se 2. Kongebog 
10:11). Gud ledte Hosea til at navngive sin søn Jizre’el for at bekræfte Hans løfte om at dømme Jehus dynasti 
som hævn for blodsudgydelsen i Jizre’els Dal. 
 
Baby nummer to var en pige, som fik navnet Lo-Ruhamah. Hendes navn betød ”Ingen barmhjertighed”. Hver 
gang nogen kaldte efter dette barn med det uheldige navn, mindede det Hosea og enhver anden om folkets 
forestående dom og landsforvisning. Guds barmhjertighed overfor det nordlige kongedømme Israel var 
udløbet. Han havde vist barmhjertighed i flere hundrede år, men nu var det tiden kommet til at vise ”ingen 
barmhjertighed”. 
 
Så fødte Gomer endnu en søn, hvis navn var Lo-Ammi. Dette navn betyder ”Ikke mit folk”. Hver gang nogen 
kaldte efter dette uheldigt-navngivede barn, mindede det Hosea og enhver anden om, at Israels folk havde 
skubbet Gud fra sig og derfor ikke længere kunne betragtes som Hans folk. 
 
Eftersom Gomer ikke opgav sin prostitution, kan der have ligget en grufuld ironi i navnet Lo-Ammi. Måske var 
denne søn i virkeligheden ikke Hoseas søn, men søn af en anden mand. Måske gjorde barnets udseende dette 
tydeligt. Du kan næsten forestille dig Hosea og Gomer gående ned af gaden med lille Lo-Ammi, som ikke ligner 
nogen af dem, siddende i barnevognen. Nogen spørger om barnets navn, og Hosea svarer, ”Ikke mit folk”. Det 
budskab, som Gud ønskede at levere til Israel var hårdt nok i sig selv, men Gud tvang også Hosea til at leve 
budskabet. 
 
Gud opsummerede betydningen af navnet Lo-Ammi ved at sige til Israel igennem Hosea: ”For I er ikke mit folk, 
og jeg vil ikke være jeres Gud.” Dette var ikke så meget en domsafsigelse eller en straf, men mere en simpel 
erklæring af virkelighedens kendsgerninger. Det var ikke sådan, at Israels folk virkelig ønskede at være Guds 
folk, men at Gud ikke ville have dem. I virkeligheden havde Israels folk forkastet Gud, og her anerkender 
Herren det blot. Han ville ikke længere acceptere, at Israel blot ”lod som om” de var Guds folk, og Han ville ikke 
selv ”lade som om” Han var deres Gud, når det ikke var tilfældet. 
 
Når vi ser på forholdet mellem Hosea og Gomer, så var der en masse ”laden som om”. Hosea lod som om, han 
ikke bemærkede, når hun gik ud for at prostituere sig selv. Hun kom tilbage og lod som om intet var sket. I så 
høj grad som det var muligt, lod de som om, at de var en lykkelig familie. Gud brugte komediespillet i Hoseas 
familie som en illustration af komediespillet mellem sit folk og sig selv. Det bringer det hele tilbage til dit forhold 
med Gud. Er det fyldt med komediespil? Er du virkelig en person, der følger Jesus Kristus, og er du mere end 
en, der blot lader som om? Det, Gud gjorde igennem Hosea, viser os, at Gud vil tillade at det finder sted i et 
stykke tid, men der kommer en dag, hvor komediespillet må ophøre. I dag bør være den dag. 
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