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Niklas begynner sin preken med å si at en annen tittel på denne boken kunne vært 
«Guds farskjærlighet», fordi Gud viser sin kjærlighet gjennom Hoseas liv og familie. 
Bakgrunnen for Hoseas tjeneste var at Israel ytre sett var framgangsrike, mens indre 
sett gikk de mot forfall. 
 
PROFETENE 
Profetene ble på hebraisk omtalt som seere, visjonære og ekstatikere. De fikk budskap 
fra Gud, og først og fremst var de bærere av budskapet om frelse. De forutså Jesu  
komme mange hundre år før Hans fødsel. 
 
HOSEA BLIR KALT 
Niklas forteller at mange av profetene ble overrasket over å bli kalt av Gud, men Hosea 
måtte også blitt sjokkert over budskapet han fikk. Han ble bedt om å gifte seg med en 
prostituert og få barn med henne (Hos 1,2), noe som ville vært svært skammelig for en i 
hans posisjon. Hosea fikk tre barn med Gomer. 
 
HOSEAS BUDSKAP 
Gud så på pakten med israelsfolket som om folket var Hans hustru, og når de vendte 
seg til andre guder var det utroskap mot Ham. Hosea skulle advare dem om at dette 
innebar å vende seg bort fra Guds velsignelser, barmhjertighet og beskyttelse. Likevel 
sier Gud gjennom hele boken at Han ikke ønsker å gi dem opp, som man ser bl.a. i Hos 
1,10 og 2,1. 
 
Hoseas budskap var ikke bare i ord, men også gjennom hans ekteskap og familie. Når 
Gomer bryter ekteskapet og går tilbake til sin tidligere livsstil, så blir Hosea bedt om å ta 
henne tilbake (Hos 3,1). Dette er et bilde på hvordan Gud elsker mennesker selv om de 
vender seg bort fra Ham. Hosea måtte kjøpe Gomer tilbake, og på samme måte betaler 
Gud prisen for at vi skal være hos Ham. Niklas forklarer at Gud har kjøpt oss fri ved at 
Jesus døde for våre synder (Hos 13,14). 
 
Til slutt i sin preken tar Niklas fram tre punkter fra historien om Hosea som kan være 
relevante for oss: 

1. GUD ER KJÆRLIGHET 
Gud er det perfekte eksempel på kjærlighet, som elsker selv de uelskbare.  
 

2. GUDS KJÆRLIGHET VISES GJENNOM VÅRE LIV 
Gud viste sin kjærlighet til israelsfolket gjennom Hosea, fordi mennesker trenger 
noen ganger å fysisk se hva denne kjærligheten innebærer. Niklas sier at på 
samme måte skal vi være lys i verden og vise Guds kjærlighet gjennom våre liv 
ved Den Hellige Ånds kraft. 
 

3. GUDS BUDSKAP ER VÅRT LIV 
Hele våre liv er bilder på Guds kjærlighet for verden. Vi kan ikke skille det vi sier 
fra hvordan vi lever våre liv. 
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SPØRSMÅL TIL ETTERTANKE: 
 

• Hvis Hosea er et bilde på Gud, hvem er da hans kone Gomer et bilde på? 
 

• Hosea måtte kjøpe tilbake den han elsket, på samme måte som Gud måtte 
betale den høyeste prisen for å få menneskene tilbake til seg. Hvilken betydning 
har dette for ditt liv? 
 

• Les Hos 13,2-6. Hvilke “gudebilder” har du laget i livet ditt? Glemmer du Gud i 
livets gode dager? 
 

• Les avslutningen i Hoseas bok i Hos 14,2-9. Hva opplever du som utfordrende 
og oppmuntrende ved disse versene? 
 

• Hva gjør Hoseas budskap med din forståelse av Guds nåde? 
 
 
 

 
	  


