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Dr. Martin Luthers fortale

Til den kristne læser
Disse mine forelæsninger og udlægninger over Første Mosebog har jeg aldrig foretaget mig i den mening, at jeg var
til sinds, offentlig at lade dem udgå i trykken, hvilket allermindst var min tanke, men først i den hensigt, derved
efter tidens lejlighed at tjene vort universitet noget, sådan
som den nu er, og for at jeg kunne få lejlighed til at øve
ikke alene mine tilhørere, men også mig selv i Guds Ord,
og ikke med en doven og unyttig alderdom måtte ende mit
legemes hendøen, som jeg daglig føler hos mig, ligesom
da også salme 146 har givet mig lyst og mod dertil, hvor
der i v. 2 står sådan: ”Jeg vil lovprise Herren, så længe jeg
lever, jeg vil lovsynge min Gud, så længe jeg er til.”
Dernæst har jeg også af den grund påtaget mig dette
arbejde, at jeg, når jeg nu skulle vandre herfra, da måtte
findes i den lille hob umyndige og små, af hvis mund Gud
har beredt sig en pris for at bringe fjenden til at høre op og
den, som vil hævne sig, Sl 8, 3. For verden har dog allerede
alligevel kun alt for mange sådanne djævle og afskyelige
folk, som bespotter, forfalsker og forvender Guds Ord, for
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at Guds ære må berøves ham og Djævelen tilbedes i hans
sted.
Men nu er det gået sådan med disse mine forelæsninger, at de er kommet for to fromme og gudfrygtige mænd,
som har opfanget og samlet dem, nemlig dr. Caspar Cruciger, hvem de bøger, som han har udgivet, tilstrækkelig
giver vidnesbyrd om, med hvad ånd og flid han lærer og
befordrer Guds Ord, og Georg Rörer, der er diakon ved
vor kirke her i Wittenberg. Disse to mænds flid og arbejde
har også Veit Dietrich, præst i Nürnberg, taget for sig og
har lagt sit dertil. Og sådan har disse tre, som alle er tro
og flittige arbejdere og tjenere i Guds Ord, holdt det for
godt, at man ved at udgive disse mine forelæsninger i trykken også meddelte dem til andre og lod dem komme også
dem til nytte og gavn. Disse har jeg da, som Paulus siger
Rom 14, 5, gerne ladet forblive fuldt forvissede i sit eget
sind - i særlighed fordi jeg så, at de har en ret kristelig iver
og gør sig stor flid for, at den herre Kristi kirke på alle
måder måtte få gavn, hjælp og tjeneste. Derfor har jeg da
ladet deres forehavende behage mig og priser det, ønsker
dem også af hjertet, at de må have Guds rige velsignelse
dertil.
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Dog ville jeg hellere, at de havde anvendt en så kristelig flid og så mangen god stund på en bedre bog og skribent, for jeg anser mig ikke for den, er det heller ikke, om
hvem man kunne sige: Han har gjort det, heller ikke for
den, om hvem en måtte sige: Han kunne gøre det, men jeg
står bagerst, blandt de sidste, og tør næppe rose mig og
sige: Jeg har gerne villet gøre det. Og give kun Gud, at jeg
var værdig til at være blandt disse sidste og bagerste den
allersidste og ringeste. For på alt, som jeg har anført i disse
forelæsninger, har jeg ikke altid betænkt mig så nøje, men
har simpelt og enfoldig udtalt det sådan, som mine tanker
i en hast har indgivet mig det, og som ordene er faldet. Har
også ofte midt iblandt talt tysk og har næsten gjort flere
ord, end det er mig kært.
Ikke at jeg er mig bevidst, heri at have lært eller sagt
noget urigtigt, for derpå har jeg allermest beflittet mig og
lagt mest vind derpå, at forbigå alt, som kunne være dunkelt eller uforståeligt i udlægningen, og efter min indsigt
og evne fremstillet klart og tydelig, hvad jeg mente, sådan
at enhver kunne forstå det. Jeg føler og finder desværre alt
for vel, at disse vigtige ting, hvorom Moses skriver, af mig
er behandlede alt for svagt og ringe, da nødvendigheden
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dog nok havde fordret det bedre, og det også havde sømmet sig for mig at gøre det bedre. Imidlertid trøster jeg mig
ved, hvad man siger i det almindelige ordsprog: Den er en
skælm, som gør det bedre, end han kan. Ligeledes ved, at
man ikke skal fordre af nogen over hans evne.
Men hvortil behøves mange ord? Det er Skriften, Helligåndens Skrift, vi behandler og hvem duer til det, som
Paulus spørger i 2 Kor 3, 5. Den er, som Gregor siger, et
hav, hvori et lam kan finde grund og fodfæste, men en elefant må svømme, det vil sige, den er Guds visdom, som
gør denne verdens vise og verdens fyrste selv til dårer, de
umyndige flinke og veltalende, men de vise og veltalende
umyndige og stumme.
Så er heller ikke altid han den bedste, som når alt, forstår alt og intet forglemmer eller forbigår (skønt der aldrig
har været nogen, der kunne gøre dette, hellere aldrig vil
fødes nogen), men han er den bedste, som lader Guds Ord
være sig hjertelig kært, som den første salme siger i v. 2:
Salig er den mand, der har sin glæde ved Herrens lov og
grunder på den dag og nat. Derfor er det nok, at vi lader
denne Guds høje visdom behage os, har den kær, betragter
den og grunder på den dag og nat.
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Vi ser også fædrenes bøger, finder også, at der ikke har
manglet dem på god vilje, men til fuldkommenhed har de
ikke kunnet bringe det. Derfor er det en bespottelig fremfærd af dem nu til dags, der drister sig til at fatte og noget
vidtløftigere omsætte disse Den Hellige Skrifts store og
hele sager i en fin, udvalgt og ren latin, som de selv kalder
det, da de dog selv er uden al ånd og indsigt og ikke mere
dygtige til at behandle sådanne høje ting, end, som man
siger i ordsproget, æslet til at spille på fløjte.
Hieronymus siger med rette: ”Til Herrens tabernakel
bringer enhver efter sin evne: En guld, sølv, ædelstene, en
anden skind og gedehår, for Herren har brug for alt dette
og lader sig vel behage alle deres gode vilje, som ofrer og
bringer noget dertil, om de end ikke alle ofrer lige gaver.”
Derfor er jeg også tilfreds med, at disse mine forelæsninger udgår offentlig i trykken og som gedehår bringes
og ofres til Guds tempel. Men jeg beder Gud ved min herre
Kristus, at han vil lade disse forelæsninger være en anledning for andre, hvorved de foranlediges til at gøre noget
bedre eller dog i al fald beflitte sig på at udlægge og træffe
alt bedre, end jeg har formået. For mine modstandere og
Djævelen, deres Gud, har jeg dog, som jeg håber, og
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hvorpå jeg vel tør trodse og rose mig i Herren, også uden
dette givet rigelig anledning (hvad jeg fra begyndelsen af
altid gerne har gjort) til at spotte, dadle og mestre: Ligesom de da er værdige og vel fortjente til ikke at kunne gøre
andet end at skamme og spotte, fordi de ikke vil eller kan
gøre noget godt, men deres sind og samvittighed er besmittet, som Paulus siger i Tit 1, 15-16, og de er uduelige
til al god gerning.
Vor kære herre Jesus Kristus styrke og fuldbringe sin
gerning, som han har begyndt i os, og ile til med vor forløsnings herlige dag, som vi af Guds nåde hjertelig begærer, efter hvilken vi sukker og på hvilken vi venter i en
sand tro og god samvittighed, hvormed vi har tjent den
utaknemlige verden og Djævelen, hos hvem ingen forbedring er at vente, men som både er en fjende af sin egen og
af vor salighed. Kom, kære Herre Jesus! Og den, der elsker
dig, skal sige: Kom, kære herre Jesus! Amen.
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Første kapitel
Dette første kapitel er ganske vist skrevet med de simpleste ord, men indeholder i sig de vigtigste og dunkleste ting.
Derfor var det (som Hieronymus skriver) hos jøderne forbudt, at nogen før sit tredivte år skulle læse denne Første
Mosebog eller udlægge den for andre. For det var deres
mening, at den, som skulle læse eller forstå dette kapitel,
først måtte have forstået, lært og indøvet hele Den Hellige
Skrift godt, skønt deres rabbinere heller ikke har udrettet
noget dermed, eftersom der er mange af dem, som har været mere end to gange tredive år og endnu mere og som
dog i sine forklaringer og lærde værker er kommet frem
med meget barnagtigt tant om disse så vigtige og høje ting.
Sådan har der heller ikke i kirken hidtil været nogen,
som har udlagt det alt sammen træffende og rigtig nok,
meget mere har lærerne sammenblandet så mange slags
sælsomme, utallige spørgsmål om dette kapitel, så at man
deraf kan se, at Gud har forbeholdt sig selv denne sin visdoms majestæt og den rette forståelse af dette kapitel, og
har ladet os alle sammen vide kun dette, at verden har haft
en begyndelse og er skabt af intet ved Guds Ord. En sådan
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almindelig erkendelse kan man klart få af teksten. Men
hvad angår ethvert enkelt stykke for sig i særlighed, da er
der såre meget deri, hvori man slet ikke kan få nogen vished, og hvorom der opkastes utallige spørgsmål frem og
tilbage.
Men nu véd vi af Moses, at verden for seks tusinde år
siden endnu ikke var til, skønt man på ingen måde kan få
en filosof til at tro dette. For Aristoteles vil ikke vide noget
af det første og sidste menneske. Men skønt han lader dette
spørgsmål, om verden evig vil blive stående, blive på det
uvisse, så hælder han dog ganske til den mening, at den er
evig. Og den menneskelige fornuft kan jo ikke komme
længere, end til at slutte, at verden er evig, og at der før os
har været, vil også komme efter os, utallige mange mennesker. Ved denne tanke må den menneskelige fornuft slå
sig til ro og blive stående. Men deraf følger en meget farlig
indbildning og tanke, nemlig at sjælen er dødelig, fordi filosofien ikke kan erkende flere uendelige væsener. For det
kan ikke fejle, den menneskelige fornuft må i så store og
guddommelige ting snuble og støde an.
Platon har, som det ser ud til, måske i Egypten sammenplukket nogle små lysglimt af fædrenes og profeternes
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prædikener, derfor er han kommet sandheden nærmere.
For han indrømmer et evigt verdens-stof og en evig ide
eller verdenstanke, men siger, at verden selv har en begyndelse og er skabt af dette verdens-stof. Men sådanne,
uvisse og ubegrundede tanker af filosofien vil jeg ikke videre anføre, fordi Lyra også beretter om dem, men dog
ikke forklarer dem. Derfor finder jeg hverken hos hebræerne, grækerne eller latinerne nogen, som jeg kan følge i
så mange vigtige og vanskelige sager, men håber, at man
vil være fornøjet med os, når vi heri har gjort hvad vi formår. For foruden denne ene erkendelse, at verden er blevet
til og skabt af intet, er der næsten ingenting, hvori alle teologer er enige.
Hilarius (Hilarius von Poitiers) og Augustin, de to
største lærere i kirken, er af den mening, at verden er skabt
pludselig og på én gang, ikke efterhånden i seks dage. Og
Augustins leger besynderligt med de seks dage, af hvilke
han ved en uegentlig udtydning gør dage i englenes erkendelse, og ikke lader dem forblive seks naturlige dage. Derfor har der i skoler og kirker været megen tvist om englenes erkendelse, som de har delt i aftenerkendelse og morgenerkendelse, hvilket først er opfundet af Augustin og
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udførlig fremsættes af Lyra. Hvem der vil have besked om
det, kan læse Lyra.
Men skønt det er skarpsindige stridsspørgsmål, gør de
dog alligevel intet til sagen. For hvad skal det til at gøre en
dobbelt erkendelse? Og hvortil er det da også så særlig
nyttigt, at man sådan straks i begyndelsen af Moses kun
udleder allegorier og hemmeligheder? For fordi Moses
ikke vil lære os om allegoriske skabninger eller om en allegorisk verden, men om menneskelige skabninger og en
synlig verden, som man kan se, føle og tage på, så nævner
han enhver ting med sit rette navn, dag og aften, ligesom
også vi plejer, uden alle allegorier. Ligesom da også evangelisten Matthæus beholder denne måde at tale på, når han
i sit sidste kapitel v. 1. skriver, at Kristus opstod, da det
lysnede den første dag i ugen. Men da vi nu ikke til fulde
kan forstå, hvordan det er gået til med disse dage, og hvorfor Gud har villet overholde sådan forskel med tiderne, så
lad os meget mere bekende vor uvidenhed end uden al
nødvendighed dreje og tyde ordene til fremmede meninger. Hvad derfor angår Augustins mening, da holder vi for,
at Moses har talt egentlig, ikke allegorisk eller figurlig,
sådan nemlig, at verden med alle skabninger er skabt i seks
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dage sådan som ordene lyder. Men da vi nu ikke med vor
forstand eller fornuft kan nå eller forstå årsagen dertil, så
lad os forblive elever og Helligånden forblive lærer.
Men disse dage er sådan at adskille, at himmel og jord
skabtes på den første dag. En mørk og uformelig skikkelse, hvortil Gud siden også føjede lyset. På den anden
dag himmelhvælvingen. På den tredje blev jorden fremført
af vandet med allehånde frugter. På den fjerde blev himlen
prydet og smykket ved skabelsen af solen, månen og stjernerne. På den femte fiskene i havet og fuglene under himlen. På den sjette blev alle dyr og mennesket skabt. Men
nu vil jeg ikke tale om, at de andre også deler alt dette i
skabelsens, adskillelsens og prydelsens gerning, for jeg
synes ikke, at dette passer rigtig godt. Dog kan enhver,
som bryder sig om det, læse Lyra.
Men når Lyra mener, at man nødvendigvis må kende
filosoffernes undervisning og lære om verdensstoffet eller
materien, fordi man uden dette ikke kan forstå de seks dages gerning, så véd jeg ikke, om Lyra også har forstået,
hvad det er, Aristoteles har kaldt materie, for Aristoteles
forstår derved ikke det samme som Ovid, nemlig en uformelig og rå masse af alle ting. Derfor vil vi forbigå alt
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dette, som unyttigt, og høre Moses, som en bedre lærer,
hvem vi sikrere kan følge end filosofferne, som uden Guds
Ord indlader sig på undersøgelser angående ubekendte
ting.
v1. I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden.

Her opstår et nødvendigt og meget vanskeligt spørgsmål,
nemlig at Moses taler om skabelsen af himmel og jord, og
dog ikke omtaler hverken den dag eller det ord, hvorved
himmel og jord er skabt. For man undres over, hvorfor
Moses ikke meget mere har sat ordene sådan, som han gør
i de andre stykker, hvori han omtaler ordet på denne måde:
I begyndelsen sagde Gud: Der blive himmel og jord. For
han sætter her, at himmel og jord først blev skabte, før Gud
havde sagt noget, da dog De Ti Bud og hele Skriften vidner, at Gud i seks dage har gjort himmel og jord og alting,
som er i dem. Men nu har jeg forhen sagt, at vi ikke har
nogen, som vi i udlægningen deraf kan gå efter og følge,
derfor vil vi lade enhver beholde sin dom og mening om
det og kun sige, hvad vi mener om denne sag. Ved ”himmel og jord” mener Moses ikke himlen og jorden sådan
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som de nu er, men sådan som de i begyndelsen var, uformelige og rå. Vandet var mørkt, og fordi det af naturen er
lettere, omgav det den uformede jord ligesom en damp eller en tyk tåge. Og denne første materie (for at kalde det
sådan) for den senere følgende gerning skabte Gud nu ikke
uden for de seks dage, men i begyndelsen af den første
dag, sådan som ordene klart lyder i De Ti Bud.
Men så vidt jeg forstår, tier Moses endnu om den første
dag af den grund, at himmel og jord, som først var sammenblandede, rå og uformelige, først senere hen blev formet og udarbejdet, udsmykket og adskilt fra hinanden. For
hvad han senere kalder afgrunde og vande, nemlig det
uformede og endnu ikke adskilte og smykkede vand, det
kalder han her himmel. Havde nu Moses talt på en anden
måde og sagt: I begyndelsen sagde Gud: Der blive himmel
osv., så havde han ikke så godt senere hen kunnet gentage
disse ord: Gud sagde, når han skriver om, hvordan vandet
fik sin skikkelse og lyset blev skabt.
Dette er derfor Moses’ simple og enfoldige mening, at
alt, som er til, er skabt af Gud, og at der i begyndelsen af
den første dag blev skabt en uformelig masse af dynd eller
jord og tåge eller vand, over hvilken Gud derpå i den tid
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af den første dag, som endnu var tilovers, udgød et lys og
lod dagen skinne, hvorved da denne uformelige himmel
og rå jord kunne ses, og at den dengang endnu ikke var
ulig en uformelig og rå sæd, hvoraf dog noget kan fødes
og frembringes.
v2. Og jorden var dengang tomhed og øde.

De hebraiske ord tohu og bohu indeholder meget mere end
man kan gengive ved oversættelse, og bruges ofte i Skriften. Tohu betyder øde. At altså jorden i begyndelsen var et
tohu, det vil sige, at den i sig selv var glat, tom, uden nogen
vej, nogen forskel mellem stederne, uden bjerg, uden dal,
uden græs, urter, dyr og mennesker. For sådan var jordens
første udyrkede skikkelse, at man, fordi jord og vand var
sammenblandet, ikke kunne mærke nogen forskel i den,
sådan som man kan nu, efter at den er bearbejdet og dyrket. Sådan siger Esajas i 34, 11, hvor han truer med, at
jorden skal blive tom og øde: ”Han skal udstrække en målesnor over den, at den skal blive øde, og et stenlod, at den
skal blive tom”. Det vil sige, den skal blive så øde, at hverken mennesker eller kvæg skal lades tilbage på den, at hu-
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sene skal ødelægges, og alle ting kastes sammen og blandes med hinanden. Ligesom siden Jerusalem ved romerne
og Rom ved goterne blev så aldeles hærget og ødelagt, at
man ikke kan opvise sporene af den så herlige gamle by.
Derfor, ligesom du nu ser, at jorden er ophøjet over vandene, himlen prydet med stjerner, markerne med træer og
vækster, byerne med huse, sådan kalder Moses jorden sådan som den var uden alt dette, sammenblandet i en uordentlig og uformelig masse, tohu og bohu.
Og ligesom nu jorden var omgivet med mørke, eller
vand, hvori der var mørke, sådan var også Himlen uformelig og et tohu, ikke alene fordi den endnu var uden stjernernes pryd og smykke, og et bohu, fordi den endnu ikke
var adskilt fra jorden, men fordi den var uden lys, et dunkelt og mørkt dyb, der som en såre tyk tåge drog sig rundt
om jorden og lagde sig om den. For hvordan vandene blev
adskilt og delt fra den, følger siden. Men nu har vi for det
første, at Moses lærer, at på den første dag blev himmel og
jord skabt, men en uformelig himmel, det er en sådan, fra
hvilken vandene endnu ikke var adskilt, uden lys og endnu
ikke hævet i vejret, ligeledes en uformelig jord, uden dyr,
floder og bjerge.
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Lyra udvikler om materien, at den i sig selv intet andet
er end ”pura potentia” [: ren mulighed], det er en sådan
ting, som efter sin natur er i stand til at antage en vis form
og skikkelse. Og Augustins siger i den bog, som han kalder sine bekendelser, at materien er en ting uden noget væsen, sådan at man ikke kan tænke en mellemting mellem
den og noget andet, som slet ikke er til. Men dette tror jeg
slet ikke er rigtigt. For hvordan kan man kalde det en ting
uden noget væsen, som er en så virkelig ting, at Moses
kalder det himmel og jord? Medmindre du ved materie eller stof vil forstå det samme, som når man kalder et stykke
træ, der endnu ikke er arbejdet til en kasse eller bænk, et
stof eller en materie, men det kalde filosofferne materia
secunda (dvs. den anden materie).
Men det må man meget mere tage hensyn til, at Peter
i sit andet brev, kap. 3, 5-6, hvor han taler om de ugudelige, siger: ”De, der påstår dette, overser, at fra gammel tid
var der himle til og en jord, som på Guds ord var opstået
af vand og gennem vand, og derfor gik den daværende verden da også til grunde ved at blive oversvømmet af vand.”
For Peters ord går ud på, at jorden først var dannet af vand
og ved vand, og derpå trådte ud af vandet og kom til syne,
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ligesom det da endnu ser ud, som om den svømmede på
havet. Det, siger Peter, vidste de ugudelige godt, forlod sig
også derpå og frygtede ingen fare af vandet, som de vidste,
var jordens grundvold, og dog ødelagde vandet jorden,
som det holdt og bar, ligesom den til sidst skal gå under
ved ilden.
På denne måde, mener jeg, ser Peter tilbage til Moses,
når han skriver, at jorden var i vandet og blev fremført af
det. Dette må være nok om materien, for jeg kan ikke se
eller forstå, hvortil det skulle være nyttigt og nødvendigt,
at indlade sig på finere at drøfte den.
v2b. Og der var mørke over urdybet.

Vandet, urdybet og Himlen bruges her om én ting, nemlig
om den mørke og uformelige skabning, som siden hen ved
Ordet blev adskilt og lys. For sådan at pryde og adskille
en uformelig og uordentlig masse, som er frembragt af intet, det tilhører en anden person, nemlig Kristus, Guds søn.
Hvilket Moses uden tvivl også har betænkt, og derfor ikke
allerførst sat det ord: Gud sagde, dette angiver nemlig
nogle som årsag dertil.
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v2c. Og Guds ånd svævede over vandene.

Guds Ånd forklarer nogle ligefrem om vinden. Men såfremt overhovedet noget materielt her skulle forstås ved
”Ånd, ” ville jeg hellere tyde det sådan, at himlens og jordens uformelige skikkelse, (som han også kalder urdybet)
begyndte at røre og bevæge sig, lige som den endnu altid
er i bevægelse, for vandet står aldrig stille, men rører og
bevæger sig på overfladen. Men jeg synes meget bedre om
at forstå det som Helligånden. For vinden er noget skabt,
som dengang endnu ikke var til, da himmel og jord var
blandet sammen og lå i hinanden.
Så er også den kristne kirke her stærkt enig i, at der
ved denne beskrivelse på en hemmelighedsfuld måde hentydes til Den Hellige Treenighed. Faderen skaber ved Sønnen, som Moses kalder et ord, himmel og jord af intet, over
denne gerning hviler Helligånden. For ligesom en høne
hviler over æggene, opvarmer dem og ved varmen gør
dem levende og udruger kyllinger af dem, sådan siger
Skriften, at Helligånden ligesom nedsænkede sig og hvilede over vandene, for at levendegøre de ting, som skulle
gives liv og udsmykkes. For den Helligånds gerning er at
levendegøre. Dette, mener jeg, må være nok til forståelsen
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af disse ord, så at vi lader andre urimelige meninger og
tanker fare, og er forvisset om, at Gud af intet har skabt
himmel og jord, men som en rå og uformelig gerning, sådan, at den uformede himmel slog sig som en tåge om den
uformede jord.
Nu må vi også tale lidt om de enkelte ord. Her finder
vi da straks nogle, som med en sælsom finhed har udtalt
sig om det ord ”i begyndelsen”. For de har udlagt det sådan: I begyndelsen, det vil sige: ”i Sønnen”, på grund af
ordene i Joh 8, 25, hvor Kristus svarer jøderne, som
spurgte ham, hvem han var: ”Jeg er den, som jeg har sagt
jer fra begyndelsen”. [kan også oversættes: ”Fra / i begyndelsen, som jeg har sagt jer”]. Men nu véd de, som har
forstand på det græske sprog, at ordet ”begyndelsen” hos
Johannes skal forstås som et adverbium, og at denne måde
at tale på i det hele taget var meget almindelig hos grækerne. Lad derfor andre komme frem med, hvad de lyster,
jer foretrækker, hvad der udsiges enfoldig og kan forstås
af ulærde og enfoldige mennesker. Derfor er det min mening, at Moses har villet angive tidens begyndelse, og at ”I
begyndelsen” er så meget som om han havde sagt: Den-
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gang, da der endnu ikke var nogen tid, eller da verden begyndte, var begyndelsen sådan, at først blev himmel og
jord skabt af intet af Gud, i en rå, uformet skikkelse, ikke
sådan udfærdiget, som de nu er. Skønt de ikke længe forblev så uformelige, men snart på den første dag blev beklædt med lys.
Arianerne har opdigtet, at før begyndelsen blev englene og Guds Søn skabt. Men sådanne bespottelser lader
vi fare. Vi vil heller ikke vi bekymre os om det spørgsmål,
hvad da Gud gjorde før verdens begyndelse, om han hvilede eller ikke? På dette spørgsmål har, som Augustins fortæller i sine bekendelser, en svaret sådan, at Gud byggede
Helvede for dem, som forskede efter og fremkom med sådanne ørkesløse og nysgerrige ting. Ved dette svar ville
han, som Augustins siger, afholde folk fra unyttige og
usømmelige spørgsmål.
Derfor finder jeg meget stort behag i Augustins beskedenhed, især deri, at han oprigtig bekender, at han i sådanne spørgsmål stiller sin mening i bero. For om vi så
end uden mål og ende grubler og strides om sådanne ting,
så bliver de dog ubegribelige. Og fordi vi ikke grundig og
til fulde kan forstå de ting, som vi selv ser og gør, hvor
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meget mindre vil vi da kunne begribe sådanne høje guddommelige ting? For hvordan vil du sætte eller sige noget
om, hvad der var uden for tiden og før tiden? Eller, hvad
vil du tænke at Gud gjorde, før tiden var? Derfor skal man
ikke indlade sig på sådanne spørgsmål og tanker, men tro,
at Gud før verdens skabelse på en ubegribelig måde var i
sit væsens ro, men at han nu efter skabelsen er i, uden for
og over alle skabninger, det vil sige, at han er ubegribelig.
På nogen anden måde kan man ikke tale om det, for vor
forstand kan ikke strække sig til det, som var uden for tiden.
Derfor åbenbarer Gud sig heller ikke anderledes end i
sit ord og sine gerninger, for disse kan man på en måde
forstå. Men det øvrige, som henhører til guddommens væsen, kan man hverken begribe eller forstå, såsom hvad der
var uden for tiden og før verden. Måske åbenbarede Gud
sig først utilhyllet for Adam, men efter faldet åbenbarede
han sig for ham i en røst, hvori han ligesom havde forklædt
og indhyllet sig. Ligesom han også siden efter indhyllede
sig i tabernaklet, nådestolen i arken, skyen og ilden. Derfor
kalder Moses i kap 3, 8 alle sådanne ting ”Guds ansigt”,
hvorved Gud åbenbarer sig. Og Kain kalder i kap. 4, 16
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det sted, hvor han havde ofret for Guds ansigt. For vor natur er ved synden sådan skæmmet, ja forvendt og ødelagt,
at den ikke kan erkende Gud utilhyllet, derfor må man
holde sig til de ydre ting, hvori Gud indhyller sig og klæder sig.
En lige så stor dårskab og galskab er det også at indlade sig meget på at spekulere om Gud uden for og før
tiden, for det er at ville gribe guddommen utilhyllet. Men
fordi dette er umuligt, indhyller Gud sig i gerninger, som
man kan forstå, og en vis skikkelse, ligesom han daglig
indhyller sig i dåben, absolutionen, osv. Hvis du nu ikke
vil holde dig til sådanne ting, så vil du komme ud over
mål, grænse, sted og tid, og havne i det bare ingenting,
som man intet kan vide om, som filosofferne siger. Derfor
lader vi med rette dette spørgsmål fare og lader os nøje
med den simple og enfoldige betydning af disse ord ”i begyndelsen”.
Men det er meget vigtigere at bemærke og betragte, at
Moses ikke siger: I begyndelsen skabte Adonai himmel og
jord, men bruger flertal og siger Elohim, hvilket navn hos
Moses og flere andre steder også gives englene og øvrigheden, som i Sl 82, 6: ”Jeg har sagt: I er guder (Elohim)”.
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Men her på vort sted betegner dette navn visselig den eneste sande Gud, af hvem alle ting er skabt. Hvorfor benævner Moses ham da i flertal? Jøderne kommer her med
spidsfindige påfund og mestre Moses på mange måder.
Men vi har klare vidnesbyrd for, at Moses derved har villet
antyde Treenigheden eller de tre personer i den ene guddommelige natur og væsen. For da han taler om skabelsens
gerning, fremgår det klart, at han ikke kan mene englene
med. Derfor bliver dette stående, der ser ud som en modsigelse, at der kun er én Gud, og at dog denne ene Gud i
sandhed er delt i tre personer.
Derfor skal man ikke gå ind på jødernes onde og unyttige spidsfindighed, at de siger: Moses har talt på denne
måde for ærbødigheds skyld. For hvordan kunne dette her
være ærbødighed, da det jo dog ikke bruges i alle sprog,
sådan som det gør i vort, at man tiltaler én person i flertal.
Dernæst, selv om de også taler meget om, at navnet
Elohim også tillægges engle og mennesker, så står det dog
her med flertalsbetydning og kan ikke forstås anderledes
end om den eneste sande Gud, fordi Moses handler om
skabelsen. Desuden havde han jo haft mange entals ord,
som han kunne have brugt, hvis han ikke med velberådet

24

hu på en åndelig og hemmelig måde havde villet antyde,
at der uden for skabningen i det guddommelige væsen er
tre personer. Rigtignok siger han ikke med udtrykkelige
og klare ord, at der er én Gud, Fader, Søn og Helligånd,
for denne klare forskel har han måttet forbeholde det hellige evangelium, men han nøjes med at antyde denne personernes flerhed ved et flertals ord, som dernæst også kan
anvendes om mennesker.
Så skal det heller ikke forarge os, at dette navn siden
hen også gives skabte væsener. For hvorfor skulle Gud
ikke kunne meddele mennesker sit navn, da han jo dog
meddeler dem sit embede og sin magt? For at forlade og
tilbagebeholde synder, at gøre levende osv. er alene den
guddommelige majestæts gerninger, og dog meddeles det
mennesker og sker ved det ord, som mennesker forkynder,
som Paulus siger i Rom 11, 13-14: ”Jeg sætter netop min
tjeneste som hedningeapostel højt, om jeg dog kunne ægge
mine landsmænd til misundelse og frelse nogle af dem.”
Ligeledes i 1 Kor 9, 22: ”Alt er jeg blevet for alle for i det
mindste at frelse nogen.” Ligesom nu sådanne gerninger
derfor sandelig alene er Guds gerninger, selv om de end
gives mennesker og sker ved dem, sådan betegner Guds
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navn sandelig alene Gud, selv om det så også gives mennesker.
Arius kunne ikke nægte, at Kristus jo var til, før verden
blev skabt, for også Kristus selv siger i Joh 8, 58: ”Jeg er,
før Abraham blev født.” Og i Ordsp 8, 27 står det skrevet:
”Da han grundfæstede Himlen, var jeg der allerede.” Derfor vendte han sig til en anden kant og sagde, at Kristus,
eller Ordet, blev skabt før alle andre skabninger, og at det
samme ord derefter havde skabt alt andet og var den mest
fuldkomne skabning, selv om han ikke havde været til fra
evighed. Men denne afsindige og ugudelige indbildning
skal man møde med dette ord, som Moses kort siger: ”I
begyndelsen”, for han sætter intet andet før begyndelsen
end Gud alene, om hvem han taler i flertallet og kalder
ham Elohim.
På sådanne urimelige meninger og tanker kommer
menneskers hjerter, når de indlader sig på, uden Guds Ord
at gruble over sådanne høje og vigtige ting. Vi véd jo dog
selv ikke, hvad vi er, som filosoffen Lucretius siger: Man
véd end ikke, af hvad art og oprindelse sjælen er. Vi finder
hos os denne egenskab, at vi kan bedømme, erkende, måle,
tælle og adskille enhver tings højde og størrelse, ja også
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de åndelige skabninger (så at sige), godt og ondt, ret og
uret, og dog kan vi ikke sige, hvad sjælen er, hvor meget
mindre vil vi da kunne forstå, hvad den guddommelige natur er? Vi véd jo dog ikke, hvad vor vilje er for en bevægelse, for den er hverken kvalitativ bevægelse (motus qualitatis) eller en kvantitativ (quantitatis) og er dog en bevægelse, hvad skulle vi da kunne vide og forstå i guddommelige ting?
Derfor er det en dårlig afsindighed, uden for og uden
Ordet og de ting, hvori Gud har indhyllet sig, at ville
gruble over Gud og hans guddommelige natur, sådan som
alle kættere gør, der med sikre tanker danner sig formeninger om Gud, ligesom om et svin eller en ko. Derfor får
de også den retfærdige løn for deres formastelighed, at de
kommer ind på sådanne farlige vildfarelser. For den, der
vil være sikker og uden fare i sådanne store ting, skal blive
enfoldig ved den skikkelse, de tegn og gerninger, hvori
den guddommelige majestæt har givet sig at erkende for
os, nemlig ved Ordet og gerningerne. Her har Gud nemlig
vist og åbenbaret sig for os. Den, der når og berører dem,
bliver ved denne berøring frisk og ren, ligesom den
kvinde, der havde blødninger, Matt 9, 22.
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Men de, som på en anden måde, uden Ordet og gerningerne, vil komme til Gud, de anstrenger sig for, uden stiger
(det vil sige, uden Guds Ord) at flyve op i Himlen. Derfor
falder de også og støder sig på den høje majestæt, som de
sådan vil nå og gribe i hans eget væsen. Sådan gik det
Arius, der opfandt en mellemmand mellem skaberen og
skabningen, og foregav, at alle ting var skabte af denne
mellemmand. På en sådan vildfarelse måtte han komme,
fordi han, imod Skriften, ikke ville tro, at der var mere end
én person i det guddommelige væsen. Men fordi han sådan
uden og uden for Guds Ord gjorde sig tanker om det, og
stolede på sine egne indbildninger, måtte han fare gruelig
vild, og støde an.
Sådan også en munk: Fordi han ikke følger Ordet, finder han på, at der oppe i Himlen sidder en sådan Gud, som
vil gøre den salig, der bærer en kutte og iagttager en bestemt levemåde. Han vil også flyve op i Himlen uden Ordet, ved hvilket Gud har åbenbaret sig. Og på samme måde
havde også jøderne sine afguder og offerlunde. Alle disse
gør den samme fejl og støder sig ved, at de lader Ordet fare
og hver især følger sine tanker.

28

Vil vi derfor vandre sikkert, så lad os holde os til det,
som Guds Ord afmaler for os, og Gud selv vil, at vi skal
vide. Men alt andet, som ikke er angivet i Ordet, skal vi
lade fare. For hvad kommer det mig ved, eller hvordan kan
jeg også begribe, hvad Gud gjorde, før han skabte verden?
Dette er bare løse tanker om guddommen, ligesom også de
er, ved hvilke jøderne lader sig lede bort fra denne tekst,
så at de ikke tror på de tre personer, da dog Moses taler
om Gud i flertal.
Pavens dekret fordømmer de såkaldte antropomorfitter, der taler om Gud som om et menneske, at han har øjne,
ører, arme osv., men det er en urimelig fordømmelse. For
hvordan kan mennesker tale anderledes til mennesker om
Gud? Og hvis det er urigtigt og kætteri, så ser det galt ud
med børnenes salighed, som barnlig tænker og taler sådan
om Gud. Men lad børnene være, og vis mig den allerlærdeste doktor, som kan lære og tale på en anden måde om
Gud. Derfor er der sket disse gode folk uret og vold, at de,
da de dog tror på Gud som en almægtig herre og frelser,
alligevel bliver fordømt, fordi de har sagt, at Gud har øjne,
som han ser på de elendige med, og ører, hvormed han hø-
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rer dem, som anråber ham osv. For hvordan kan vor fordærvede natur forstå guddommens åndelige væsen? Sådan
bruger også Skriften selv altid denne måde at tale på om
Gud.
Derfor er de fordømt med urette, og man skulle meget
mere prise denne dyd hos dem, at de har beflittet sig på at
tale enfoldig og forståelig om Gud. Det er nemlig en yderst
vigtig og nødvendig opgave i læren. For når Gud vil åbenbare sig, så må han gøre det ved et sådan forståeligt middel, som han indhyller sig i, og sige: Se, under denne indhyllede skikkelse vil du finde og gribe mig. Og når vi nu
modtager denne skikkelse, anråber den, ofrer til den osv.,
så har vi anråbt Gud ret og ofret ret. Sådan er der ingen
tvivl om, at vore første forældre har anråbt Gud tidlig om
morgenen, når solen gik op, og har forundret sig over skaberen i hans gerninger og skabninger; eller, for at tale tydeligere, denne skønne skabning påmindede dem om at
anråbe ham. Og denne måde beholdt også siden deres efterkommere, men ikke i den rette mening. Derfor er af
denne vane afguderiet opstået, men hvortil ikke solen, der
er en ædel Guds skabning, var årsagen, men dette, at den
rette lære med tiden udslukkedes. Den kan Satan ikke lide.
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For da Eva ved Satan lod sig forføre og bortlede fra ordet,
faldt hun i synden.
For derfor atter at komme tilbage til antropomorfisterne, så er det min tro, at de ingenlunde skulle have været
fordømte; for også profeterne afmalede Gud sådan, at han
sidder på en trone. Når nu de enfoldige hører dette, tænker
de straks, at det må være en gylden og skønt prydet stol
eller trone, om de end véd, at sådanne sanselige ting, som
guld, sølv osv. ikke er i Himlen. Sådan skriver Esajas i
kap. 6, 1, at han så Herren sidde på en højt ophøjet trone,
og hans slæb fyldte templet. For Gud lader sig hverken afmale eller se i sin egentlige skikkelse. Derfor behager sådanne billeder og uegentlig tale Helligånden vel, og Guds
gerninger bliver os i dem sådan foreholdt, at vi kan gribe
dem. Men sådanne gerninger er disse, at han har skabt
himmel og jord, at han har sendt sin søn og taler ved ham,
at han døber, at han ved ordet forlader synder osv. Hvem
der ikke vil holde sig til disse gerninger, han vil aldrig
gribe Gud. Men hermed vil jeg nu lade det være nok om
denne lære, fordi jeg ofte rigelig og vidtløftig har udtalt
mig derom: Dog måtte jeg atter berøre den for Moses’
skyld, hvem jøderne behandler ynkelig og ilde på dette
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sted, af hvilket vi beviser, at der er mere end én person i
guddommen. Nu vil vi videre betragte teksten.
v3. Og Gud sagde: ”Der skal være lys!” Og der blev lys.

Ovenfor sagde jeg først, at himmel og jord blev skabt ved
Ordet i en rå og uprydet form (som Moses også kalder vandene og urdybet), og at de var en gerning på den første
dag; skønt Moses først her begynder at tale sådan: Gud
sagde: ”Der skal være lys!” osv. Men nu er sandelig det en
forunderlig måde at tale på, og ubekendt for dem, som
skriver om alle andre sprog, at Gud ved at tale skabte noget, som forhen ikke var til; og sådan sætter da Moses her
allerførst den midler eller det redskab, som Gud Fader
brugte ved sine gerninger, nemlig ordet.
Men man skal med flid mærke den forskel, som er
mellem de hebraiske ord ”amar” og ”dabar”. Vi oversætter
begge ord ved at tale eller sige; men hebræerne iagttager
denne forskel: Amar betyder alene og egentlig et udtalt
ord; men dabar betyder også en virkelig ting. Når profeterne siger sådan: ”Det er Herrens ord”, bruger de ordet
dabar og ikke amar. Men de nye arianere kaster her sand i
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øjnene på dem, der ikke forstår det hebraiske sprog, og foregiver, at ord betyder en skabt ting, og at også Kristus på
denne måde kaldes et ord. Imod denne ugudelige og tillige
tåbelige forfalskning siger vi, at Moses bruger ordet amar,
der egentlig ligefrem betyder et udtalt ord, sådan, at ordet
er noget andet end den, som udtaler det; ligesom der jo er
forskel mellem den, der taler, og det, som tales. Ligesom
vi derfor ovenfor af teksten har bevist de tre personer i det
guddommelige væsen, sådan antydes her en klar og tydelig forskel mellem de samme personer. For Moses siger,
at Gud er (så at sige) taleren, der skaber og dog ikke benytter noget stof, men kun det ord, som han udtaler, og
hvorved han af intet skaber himmel og jord.
Sammenlign nu hermed Johannes' evangelium 1, 1: I
begyndelsen var Ordet (for det stemmer smukt overens
med Moses); og Johannes siger, at der før verdens skabelse ingen skabning var til; kun havde Gud et ord. Men
hvad er nu, eller hvad gør dette ord? Hør her Moses, der
siger: Lyset var endnu ikke; men mørket blev omdannet
og forvandlet fra sin væsensløshed til denne ædle og dyrebare skabning, som er lys. Men hvorved? Ved ordet. Derfor er ordet i begyndelsen og før alle skabninger, og er et
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så kraftigt og mægtigt ord, der skaber alt af intet. Heraf
følger nu uimodsigelig, at Johannes klart siger, at dette ord
er Gud, og at det dog er en anden person end Gud Fader;
ligesom ordet og den, der udtaler det, er to forskellige ting.
Og dog er det sådan med denne forskel, at den allerinderligste enhed i det guddommelige væsen forbliver.
Dette er høje ting, og det er ikke tilrådeligt at ville fare
højere og videre i dem, end Helligånden fører os. Derfor
skal vi slå os til ro og blive stående derved, at, efter at himmel og jord i sin første rå og grove form, hvori den endnu
var skjult af dunkelhed og mørke, var blevet til af intet, så
er også lyset blevet skabt af intet, det er af mørket. Og
Paulus anfører denne skaberens første gerning som en særlig stor gerning, 2 Kor 4, 6: Gud bød, at lyset skulle skinne
frem af mørket. Hans bud, siger han, frembragte dette lys.
Derfor har vi til vor tros bestyrkelse og forvisning nok i,
at Kristus er sand Gud og var hos Faderen fra evighed, før
verden blev skabt, og at Faderen ved ham, der er Faderens
ord og visdom, har gjort alle ting. Dog skal man ved dette
sprog af Paulus også lægge mærke til, at han anser de ugudeliges omvendelse, der også sker ved ordet, som en ny
skabelses gerning.
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Men her begår fornuften mange dårligheder med tåbelige og naragtige spørgsmål. Hvis ordet, siger den, altid
har været til, hvorfor har da Gud ikke før skabt himmel og
jord ved samme ord? Fremdeles, da himmel og jord straks
blev til, da Gud begyndte at tale, så synes det, som om ordet også først kan have begyndt, da skabningen begyndte
osv. Men sådanne ugudelige tanker skal man vise bort; for
vi kan intet slutte eller tænke om disse ting, fordi der før
skabningens begyndelse intet er til uden blot det guddommelige væsen og blot Gud alene. Men fordi denne er ubegribelig, så er også det ubegribeligt, som var før verden,
fordi det intet andet er, end blot Gud alene. For vore tanker
synes det vel, som om hans tale må have en begyndelse,
fordi vi ikke kan komme længere end til tidens begyndelse; men da Johannes og Moses siger, at ordet var i begyndelsen og før alle skabninger, så følger deraf nødvendigvis, at det altid var hos skaberen og det guddommelige
væsen. Derfor er det sand Gud, dog sådan, at Faderen føder og Sønnen fødes. For denne forskel gør Moses, fordi
han nævner Gud som den, der talte, og ordet som det, der
blev talt. Og derved har Moses gjort nok. For en tydeligere
erkendelse og forklaring henhører til Det Nye Testamente

35

og til Sønnen, som er i Faderens skød. Der hører vi også
visse navne på personerne, at der er en Fader, en Søn og
en Helligånd; ligesom dette også antydes i nogle Salmer
og profeter, men kun ganske fint.
Augustin udlægger disse ord: Gud sagde, på en noget
anden måde. For dette er hans udtydning: Gud sagde, det
vil sige, det var fra evighed af bestemt i Faderens ord og
besluttet hos Gud; for sønnen er Guds fornuft, billede og
visdom. Men man gør bedre i at beholde den enfoldige og
rette mening, nemlig: Gud sagde, det vil sige, ved ordet
skaber og gør han alle ting, som apostlen bevidner i Hebr
1, 2: Ved hvem han også har skabt verden. Og i Kol 1, 16:
Alle ting er skabt ved ham og til ham.
Så vidt skal man lade tankerne om skabelsen gå; men
her skal man holde dem tilbage og ikke lade dem komme
videre. For hvis det sker, da falder vi sikkert i skrækkeligt
mørke og vildfarelse. Derfor skal vi nøje os hermed, når
man spørger om verden og dens skabelse, nemlig at verden, for så vidt dens stof angår, er skabt af intet, ligeledes
at lyset blev skabt af intet, som Paulus siger i Rom 4, 17:
Gud kalder på det, der ikke er til, så det bliver til.
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Men det redskab eller middel, som Gud brugte dertil,
er hans almægtige ord, som var med og hos Gud fra begyndelsen, og, som Paulus siger i Ef 1, 4, før verdens
grundvold blev lagt. Når Paulus derfor siger i Kol 1, 16, at
ved ham, den Herre Kristus, er alle ting skabt (for han bruger præpositionen ”i”, efter hebræernes måde, i stedet for
”ved”; for på samme måde bruger hebræerne bogstavet
”beth”), da er dette ligesom andre sådanne steder taget af
disse Moses’ ord, hvor han taler om et udtalt ord, ved hvilket noget befales og bydes. Dette ord er Gud og er et almægtigt ord, udtalt i det guddommelige væsen, hvilket ingen har hørt udtalt uden Gud selv, det vil sige Gud Fader,
Søn og Helligånd. Og fordi det blev udtalt, så blev lyset
skabt, ikke af ordets stof eller af den talendes væsen, men
af det blotte mørke, sådan at Faderen talte hos sig selv, og
uden for ham lyset fra samme stund af blev til og bestod.
På denne måde blev derefter også de øvrige skabninger
skabt. Dette, siger jeg, kan være os nok om skabelsens
måde.
Men her opstår et mærkeligt spørgsmål: Hvad var dog
det for et lys, ved hvilket himmel og jord oplystes, sådan
som de først var skabt i en prydløs og rå skikkelse, da dog
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dengang endnu hverken solen eller stjernerne var skabt, og
teksten dog siger, at det var et virkeligt og sandt lys? Dette
spørgsmål har foranlediget nogle til at søge en hemmelighedsfuld udtydning derpå og udlægge ordene sådan: Der
skal være lys det vil sige, englene bliver skabt. Ligeledes:
Han adskilte lyset fra mørket, det vil sige, han skilte de
gode engle fra de onde. Men dette er at drive en leg med
ubetimelige allegorier (for Moses skriver historiske begivenheder), og ikke at udlægge Skriften. Desuden har Moses skrevet for de enfoldige og uforstandige, for at disse
skulle have klare vidnesbyrd om skabelsen. Derfor skal
man her ikke komme med så urimelige ting.
For det andet spørger man også: Om dette lys også har
bevæget sig i en cirkel? Nu bekender jeg gerne, at jeg med
vished ikke kan vide det; men hvis nogen alligevel ønsker
at høre min mening om, hvad der er sandheden nærmest,
så tror jeg, at dette lys var bevægeligt, sådan at det dannede
en naturlig dag fra sin opgang til sin nedgang. Men hvad
angår det spørgsmål, hvad det var for et lys (skønt dette er
vanskeligt at bestemme), så synes jeg dog ikke om, at man
uden årsag forlader ordenes ligefremme betydning og med
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magt tyder dem om andre ting; for Moses siger klart, at det
var et lys, og regner her skabelsens første dag.
Derfor er det min mening, at det var et rigtigt lys, som
havde sin bevægelse og gik rundt ligesom solen; skønt det
ikke var et så klart og strålende lys, som det siden blev, da
det blev forøget, prydet og forbedret med solens lys. Ligesom da også Den Hellige Skrift vidner, at Gud på den
yderste dag vil skabe solens lys, som vi nu ser det, hvilket
er et dunkelt, ufuldkomment lys imod den kommende
klarhed, lysere, herligere og klarere. Ligesom derfor det
lys, som vi nu ser og har, er ligesom et dunkelt og mørkt
lys imod den kommende klarhed at regne, sådan var også
dette første lys dunkelt og ufuldkomment, om man ville
sammenligne det med det, som nu er. Dette er da min mening om disse to spørgsmål. – nu siger Moses videre:
v5. Så blev det aften, og det blev morgen, første dag.

Her må man vide, at jøderne begynder beregningen af dagen anderledes end vi. For de begynder den fra aftenen og
solens nedgang og regne den atter til den følgende dags
aften. Men vi begynder dagen med solens opgang. Og jeg
tror, at de afleder det ord ”ereb”, som betyder aften, af
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”arab”, som betyder at blande sammen (ligesom de også
af det samme ord danner ”arob”, hvilket vi oversætter med
utøj, der er blandet med hinanden), fordi alle ting blandes
sammen om aftenen, og man ikke tydelig kan skelne deres
skikkelse, når lyset er borte.
Og så meget har nu Moses lært os om den første dag.
Nu skal vi se, at han også beholder denne måde at tale på
ved de andre tings skabelse, da Gud sagde: Der skal være
en hvælving osv. Denne gentagelse skal være os såre kær,
fordi den, som også ovenfor sagt, giver vor tro et stærkt og
godt vidnesbyrd, nemlig at sønnen i det guddommelige
væsen er sand Gud, og at der i guddommens enhed alligevel er flere personer; for den person, som taler, er noget
andet end det ord, som bliver talt. På denne måde taler
også David i Sl 33, 6: Ved Herrens ord blev himlen skabt.
Og Salomo taler også på den samme underlige måde, når
han i Ordsp 8, 22, skriver, at den guddommelige visdom
var ligesom en tjener og medhjælper ved skabelsen: Fra
evighed er jeg dannet, fra begyndelsen, før jorden blev til
osv.; Da han grundfæstede himlen, var jeg der allerede, da
han lagde jordens flade fast på urdybet. Herved viser Salomo, at han har forstået denne lære i vor tro, der er antydet
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og bevist ved Moses, men sådan, at det uforstandige folk
skulle høre og læse det, men ikke forstå det. For hvis Salomo ikke havde forstået denne hemmelighed, så havde
han ikke kunnet tale sådan derom. Derfor har han taget det
alt sammen af Moses, ligesom også dette ordsprog i kap.
30, 4: Hvem fastsatte jordens ender? Hvad hedder han, og
hvad hedder hans søn? Du véd det jo!
Det er også min tro, at der har været sådanne skrifter
også af andre hellige mænd, som Enok, Elias osv., i hvilke
der har været indeholdt mange sådanne vidnesbyrd. Men
ligesom de den dag i dag, skønt de er klart åbenbaret og
kundgjort i Det Nye Testamente, dog forbliver i det skjulte
og ikke antages af den største del, men anfægtes: Sådan
gik det også endnu mere til i det jødiske folk, idet de hellige fædre kun på en fin måde fremstillede sådanne vidnesbyrd, som var dunkle og ikke rent ud udtrykte, også for
de lærde. Men for os er det en såre stor trøst at vide, at
dette har været antydet fra begyndelsen af, at der i det guddommelige væsen er flere personer og dog kun én guddommelig natur og ét guddommeligt væsen. Men om nogen ikke vil tro dette eller endog stride derimod, det angår
ikke os. Abraham ser i 1 Mos 18, 2-3 tre mænd og tilbeder
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dog kun den ene. Samme sted i 19, 24 siger Helligånden;
Herren lod regne ild fra Herren fra himlen. Om nu de dårlige og gale ånder ikke forstår sådanne ord, heller ikke giver agt på dem, så véd vi dog, at det ikke er et fuldt menneskes, men Guds ord.
Og af sådanne vidnesbyrd er der overalt rigtig mange,
som den skarpsindige Hilarius omhyggelig har samlet.
Men hvis de synes dunkle og ikke sikre nok, så synes de
kun sådan for de ugudelige og vantro; de troende og gudfrygtige lader det være sig vist og klart nok, hvad der er
fremstillet og antydet i Den Hellige Skrift. For de tror og
véd, at den Gud, som taler, er én person, og at det ord, ved
hvilket alle ting er skabt og endnu den dag i dag og altid
opretholdes, er noget andet (ikke i henseende til natur,
men til person); ligesom forfatteren af brevet til hebræerne
i 1, 3: Han bærer alt med sit mægtige ord.
Men det må man også erindre her, at disse ord: ”Der
skal være lys”, er Guds og ikke Moses’ ord, det vil sige,
virkelige ting. For Gud kalder de ting, der ikke er, som om
de var, Rom 4, 17, og hans ord er ikke blot ord, men sande
og virkelige ting. Hvad der sådan hos os mennesker lyder
som et ord, det er hos Gud en virkelig ting. Sådan er sol,
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måne, himmel og jord, Peter, Paulus, jeg og du osv., kun
simple ord af Gud, ja næppe en stavelse eller et bogstav
imod hele skabningen at regne. Vi taler også, men det er
kun blotte ord, det vil sige, vi giver kun de ting, som allerede er skabt, sit navn. Men Gud har en anden sproglære,
sådan nemlig, at når han siger: Sol, du skal skinne, så er
solen straks blevet til og skinner. Sådan er Guds ord ikke
blotte ord, men virkelige ting.
Her har man gjort en forskel mellem det uskabte og det
skabte ord. Det skabte ord er fremkommet ved det uskabte.
For hvad er hele skabningen andet end et Guds ord, sagt
og udtalt af Gud? Men det uskabte ord er en guddommelig
tanke og en indre befaling, som forbliver i Gud og er ét
med Gud og dog en forskellig person. Sådan åbenbarer
Gud sig for os, at han er den talende, som hos sig har et
uskabt ord, ved hvilket han har skabt verden og alt ved en
let gerning, nemlig alene ved at tale, sådan at det ikke falder Gud sværere at skabe end os at tale. I sådanne tanker
har også de fromme fædre Augustin og Hilarius haft sin
lyst.
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v6. Og Gud sagde: ”Der skal være en hvælving i vandene; den
skal skille vandene!”

Her ser det ud, som om Moses har forglemt sig selv, fordi
han intet nævner eller behandler om to store og vigtige
ting, nemlig om englenes skabelse og fald, men kun bliver
ved med at beskrive de legemlige ting, da der dog ingen
tvivl er om, at også englene er skabt, men om deres skabelse, ligeså om deres kamp og fald, nævner Skriften slet
intet, uden hvad Kristus siger i Joh 8, 44, at Djævelen ikke
blev stående i sandheden, og Moses fortæller siden i kap.
3, 1 en sørgelig historie om slangen. Derfor kan man godt
undre sig over, at Moses tier så aldeles stille om så højvigtige ting.
Deraf er det kommet, at man, fordi man intet vist har
haft derom, har opdigtet de ni englekor og at der har været
så mange af dem, at deres fald varede ni dage. Sådan har
man også opdigtet en stor kamp og strid, som de gode
engle skulle have ført mod de onde. Men dette, tror jeg, er
taget af kirkens strid, så at man har indbildt sig, at ligesom
i kirken de fromme lærere altid må kæmpe mod de onde
og sværmeriske, sådan skulle også de gode engle have
måttet ligge i kamp med de onde, som ville anmasse sig
guddommelig værdighed. Men sådan går det. Hvor man
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ikke har åbenbare og tydelige vidnesbyrd af Skriften, mener gerne næsvise og formastelige folk, at de har magt til
at opdigte og udtænke, hvad de lyster.
Deraf tager de også tankerne om englenes fare og frygt
af Es 14, 13, hvor Lucifer siger: Jeg vil stige op til himlen,
højt over Guds stjerner rejser jeg min trone. Men her taler
profeten om den babyloniske konges hovmod. Og Bernhard har disse tanker, at Lucifer forstod på Gud, at menneskene skulle ophøjes over englenes natur. Derfor misundte den hovmodige ånd menneskene denne salighed, og
faldt sådan. Sådanne tanker må nu stå ved sit værd. Jeg vil
nu ikke gerne tvinge nogen til at skænke sådanne meninger sit bifald. Men så meget er dog vist, at englene er faldet, og at Djævelen fra en lysets engel er blevet en mørkets
engel. Måske kan der også have været kamp og strid mellem de gode og onde engle.
Men fordi Moses skrev for et uforstandigt og ungt
folk, ville han også kun skrive det, som var nyttigt og nødvendigt at vide, og fortiede andre ting, som det ikke var så
nødvendigt at vide, sådan som englenes natur og lignende.
Derfor skal vi også i alle sådanne ting ikke vente noget
mere, især fordi også Det Nye Testamente kun handler lidt
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om dette stykke; for det nævner kun, at de blev nedstyrtede
til Helvede og overgivet i mørkets lænker, at forvares til
dommen, 2 Pet 2, 4. Derfor er det os nok at vide, at der, er
gode og onde engle, men at Gud skabte dem alle på én
gang gode. Deraf følger nødvendig, at de onde engle er
faldet og ikke er blevet i sandheden. Men hvordan det er
gået til med dette fald, kan man ikke vide; dog synes det,
som om de er faldet af hovmod, efter at de har foragtet
ordet eller Guds søn og villet sætte sig over ham. Mere kan
vi ikke vide derom – nu vender vi atter tilbage til teksten.
Vi har hørt, at den første dags gerning var himmel og
jord, skabt i en rå form, som også oplystes af et mat og
dunkelt lys. Nu følger den anden dags gerning, hvordan
Gud af denne tykke og rå tåge, som Moses har kaldt himmel, opbyggede og frembragte en skøn og dejlig himmel,
sådan som den nu er, når du ikke regner med stjernerne og
de store lys. Og hebræerne afleder passende det ord himmel, som på deres sprog hedder ”schamaim”, af ”maim”
det er vand. For bogstavet ”schin” bruges i de sammensatte ord ofte for relativum, sådan at schamaim betyder
vandig eller af vandig natur. Dette synes også at være sådan af himmelens farve, og erfaringen viser, at luften af
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naturen er fugtig. Og filosofferne siger, at luften ikke ville
være andet end blot en tæt væske, hvis solen ikke var til.
Den er rigtig nok fugtig og varm tillige, men fugtigheden
hører til dens natur, fordi himlen er gjort af vand. Derfor
regner det fra himlen og nedstrømmer fra den en gavnlig
og frugtbar væde. Men fordi solens lys er kommet til, bliver himlens natur sådan forandret og blandet, at luften
også er varm.
Denne tykke og rå tågemasse, skabt af intet på den første dag, tager Gud nu og byder ved ordet, at den skal udbrede sig kredsrundt. For det ord ”rakia” (befæstning) betyder hos hebræerne noget, som er udspændt og udbredt,
og kommer af ordet ”raka”, som betyder at udbrede og oprulle. For himlen blev skabt på den måde, at den rå og uformelige masse oppustedes og udspændte sig, ligesom (for
at give en plump lignelse, hvoraf man kan forstå det) en
svineblære svulmer og bliver rund, når man blæser den op.
Når nu Job 37, 18 siger, at himlene er som et støbt
spejl, så ser han dermed ikke hen til stoffet, men alene til
ordet, som også kan skabe den ting, der af naturen er allermest bløde, såre stærk og fast. For hvad er blødere end
vandet og tyndere og finere end luften? Og dog beholder
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disse fine og bløde ting på det mest fuldkomne sin skikkelse og bevægelse, fordi de er skabt sådan ved ordet. Og
om nu end himlen var bygget af diamant eller andet såre
hårdt stof, så ville den dog gå itu og smelte ved den hurtige, langvarige, ja bestandige bevægelse, som himlen har.
Så ville også solen ved sin hastige bevægelse på én dag gå
itu og smelte, om den end var bygget af det hårdeste stof.
For bevægelsen bevirker en såre stærk hede, som Aristoteles siger, at blyet på en pil kan smelte ved den hastige
bevægelse.
Derfor er det lutter undergerninger af Gud, hvori man
kan se ordets almagt, at himlen, der er blødere og finere
end vand og tumles om i en hastig bevægelse, dog i så
mange tusind år ikke på noget sted er blevet svag eller gået
itu. Derfor er det, at Job i kap. 38, 18 siger, at himlene er
faste som et støbt spejl, da de dog af naturen er af det allermest bløde stof. For hvor tynd den luft er, hvori vi lever,
véd vi; for man kan ikke alene ikke røre og tage på den,
men ikke engang se den. Nu er himlen af naturen endnu
tyndere og finere end luften. For at den ser blå ud, er ikke
et tegn på, at den er tyk, men på, at, den er langt borte fra
os og tynd. Og hvis du med den sammenligner skyerne, så
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ser de ud som en røg af antændt vådt træ. Derpå, at den er
så fin og dog så fast, hentyder Job. For filosofferne har
også et smukt sprog: Hvad der er fugtigt og vandigt, kan
ikke holde og bevare sig af sig selv, men vil gerne udvide
sig mere.
Derfor består himlen ved Guds ord, fordi den, da den
er af fugtig natur, ikke af sig selv kan holde sig inden for
sit mål og grænse; som vi hører: Der bliver en udstrakt
hvælving. Heraf har nogle filosoffer, som har været omhyggeligere end de andre, hentet et ikke ringe bevis for, at
intet i naturen sker tilfældigt, men at alle ting styres og
sker af Guds forsyn, fordi himlen og de ting, som er over
os, har hver sin faste og bestemte bevægelse. For hvem vil
vel sige, at sådanne ting hændtes af et tilfælde og var blot
naturligt, da dog andre, legemlige ting, som skabes ved
menneskenes kunst, ikke er tilfældige og sket på slump,
men frembringes efter en bestemt plan, som runde, trekantede og sekskantede støtter osv.
Derfor er det virkelige undergerninger af den guddommelige majestæt, at solen sådan har sin bestemte og faste
bane, at den på intet sted på himlen afviger eller forlader
den linje, i hvilken den løber, end ikke en fingersbred. Og
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denne bane har den i den allerfineste luft, er ikke understøttet ved stilladser eller andre stærke hvælvinger, men
svæver, som et blad, i luften, skønt denne lignelse ikke
passer så ganske. For et blad svæver og drives omkring i
luften på det uvisse; men solens bevægelse er den allersikreste, og sker i en meget tyndere luft end den, hvori vi lever.
Den underfulde udbredelse af den tykke tåge kalder
Moses en udstrakt hvælving, hvori solen og de andre planeter har sin bane og bevægelse omkring jorden i dette
meget tynde stof. Men hvem er denne mester, der gør et
sådant blødt stof så pålideligt, sikkert og fast? Naturen er
det sandelig ikke. Den kan i meget ringere ting ikke udrette
sådanne ting. Men da må det jo være hans gerning, som
siger til himlen og dette bløde stof: Der skal være en udstrakt hvælving; og ved ordet gør han alle ting faste, opretholder dem også derved efter sin almagt. Dette ord bevirker også, at den allerfineste og tyndeste luft er hårdere
og stærkere end en diamant, ligeledes at den danner sit
eget mål og grænse, og atter, at en diamant bliver blødere
end vandet, for at vi af sådanne gerninger skal lære at erkende, hvad vi har for en Gud, nemlig en, som er almægtig
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og har gjort denne vidunderlige og skønne himmel af en
rå og uformet, og har virket alle ting efter sin rådslutning
og vilje.
Videre har jeg sagt, at dette ord udstrakt hvælving hos
hebræerne har sit navn af at udbrede. Ligesom da også lignelsen om et skind eller et teltlærred godt stemmer med
dette ord, sådan som der står i Sl 104, 2: Du spænder himlen ud som en teltdug. For ligesom et sammenrullet teltlærred udbredes og udspændes over marken, sådan, siger
han, udbreder du og ligesom udruller ved dit ord den uformede himmel, hvor du sidder i hele skabningen ligesom i
en kreds, på en usynlig måde, i og uden for alt.
Men det er meget underligt, at Moses med klare ord
gør tre dele, og stiller den udstrakte hvælving midt imellem vandene. Herom vil jeg gerne gøre mig den mening
og tanke, at himmelhvælvingen var det højeste og øverste
over alle ting, men at vandene, som hænger og svæver ikke
over, men under himlen, var skyerne, som vi ser, sådan at
man altså ved de vande, som adskiltes fra vandene, forstod
skyerne, der er adskilt fra vore vande på jorden. Men Moses siger med tørre og klare ord, at vandene er både over
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og under himmelhvælvingen. Derfor må jeg her tage mine
tanker til fange og tro ordet, selv om jeg ikke forstår det.
Men her spørges nu, hvad dette er for vande, og hvad
forskel der er mellem de øverste legemer? Hvordan filosofferne deler og skelner herimellem, véd man nok. For de
sætter fire elementer og skelner mellem dem efter deres
egenskaber og væsen. Jorden giver de den nederste plads,
vandet den næste derefter; luften den tredje. Ilden den sidste og øverste. Nogle regner hertil endnu æteren, der er den
højeste og fineste luft, som det femte element. Derefter
følger sfærerne eller de syv planeters kredse, og den ottende kreds, nemlig de faste stjerners eller fiksstjernernes.
Og deri er de næsten alle enige, at der er fire sfærer af sådanne ting, som let opstår og atter forgår, dernæst otte andre, hvis ting hverken forøges eller aftager.
Og Aristoteles handler udførlig om himlens natur, at
den ikke er gjort af elementerne, men har sin egen ejendommelige natur. For hvis himlen var af elementerne, da
var den forgængelig, fordi elementerne, når de blandes
sammen, virker sådan på hinanden, at det ene opløser det
andet. Derfor lærer han, at himlen og alle himmelske legemer over os ikke har hvad han kalder de første egenskaber,
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det er elementernes natur, men siger, at de er rene og pure
skabninger, der i sig har et lys, der varer så længe som de
selv, og en særegen egenskab og natur, som er skabt samtidig med dem selv.
Skønt nu disse ting ikke er visse, så er de dog nyttige
at lære, fordi de udledes af årsager, som ikke er usandsynlige, og i sig indeslutter oprindelsen og begyndelsen til
skønne og herlige videnskaber. Det vil derfor være råhed,
om nogen vil forsømme eller foragte dem, især da de nogenlunde stemmer med erfaringen. For det erfarer vi jo, at
det er sandt, at ilden af naturen har en høj plads, hvilket
man kan se af tordenen og andre ildtegn i luften. Af sådanne grunde, som de har kendt af erfaring, er de blevet
bevæget og foranlediget til at sætte ilden på den øverste
plads og nærmest under den luften, derefter vandet og nederst jorden, der er tungest af dem alle sammen.
Disse ting gælder og er på sin rette plads og nyttige
som begyndelsesgrunde, om de end ikke i et og alt er sande
og holder stik. Dog er de i det hele sande og tjener til, at
man af dem rigtig kan lære og behandle videnskaberne om
dem. For skønt man kan slå ild af flint, så kan man dog
ikke nægte, at der også er ild øverst oppe i luften. Derfor
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opstiller teologien for disse videnskaber den regel, hvorom
filosofferne ikke véd stort, at, skønt Gud har skabt og ordnet alle disse ting ved sit ord, så er han dog derfor ikke
bunden til disse regler, så han ikke skulle kunne forandre
dem efter sin vilje. For vi ser, at hverken sproglæren eller
andre videnskaber er så sikkert fattede i regler, at de ikke
skulle have undtagelser. Sådan indskrænkes og formildes
jo også den verdslige ret og lov ved rimeligheden osv.
Hvor meget mere kan det da ske i guddommelige ting, at
om vi end erfarer, at de fire elementer sådan er ordnede og
fordelt af Gud, så kan Gud dog, tværtimod denne orden,
have og opretholde ild endog midt i havet, som vi da ser,
at den er indesluttet i en flintesten.
Sådan har matematikerne fastsat et bestemt tal på sfærerne, ikke som om det nødvendigvis skulle være sådan,
men fordi man intet særligt kan lære om disse ting, hvis
man ikke delte sfærerne sådan, på grund af de mangfoldige
forskellige bevægelser i dem, hvorom man intet kan lære,
hvis man ikke tænkte sig det sådan. For sådan siger de,
som selv er lærere og mestre i denne videnskab: Vi giver
eksempler, ikke fordi det altid går just lige efter dem, men
fordi man på anden måde ikke kan lære om sådanne ting.
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Derfor var det en stor dårskab, at foragte og le af dette,
hvilket dog nogle gør, fordi det ikke er så sikkert, at det jo
også kunne være anderledes; for det tjener til, at man kan
lære nyttige videnskaber, hvilket må være nok.
Dette lærer i almindelighed filosofferne. De nye teologer lærer foruden disse otte sfærer endnu to, nemlig krystal
eller is eller vandhimlen, og ildhimlen. Men grækerne har
meget skarpsindigere og forstandige tanker herom, end
vore. For Ambrosius og Augustin gør sig temmelig barnagtige forestillinger derom, hvorfor jeg priser Hieronymus, at han ganske tier stille derom. Nu mener nogle, at
krystalhimlen af den grund består af vand, fordi de mener
at det er disse vande, hvorom Moses her taler, og at den af
den grund er føjet til himmelhvælvingen eller den ottende
sfære, for at denne ikke skulle komme i brand af den hastige og bestandige bevægelse. Men det er barnagtige tanker, og jeg vil hellere bekende, at jeg ikke forstår Moses
på dette sted, end at hengive mig til sådanne urimelige
tanker. Den tiende himmel, ildhimlen, kalder de sådan,
ikke fordi den er af ild og brændende, men fordi den er lys
og skinnende. Og denne mener de er Guds og de saliges
bolig, hvilken straks efter skabelsen blev opfyldt af engle,

55

og at Lucifer er faldet fra denne himmel. Dette er næsten
alt, hvad teologerne har tilsat til filosoffernes tanker. Men
de af vore, som har haft større lærdom og været kyndige i
stjernelæren, har gjort endnu flere sfærer, nemlig tolv, og
har opfundet tre slags bevægelser af de otte sfærer, nemlig
raptus, propius og trepidationis. For om disse ting kan man
ikke tale på anden måde, når man ikke vil tildele enhver
bevægelse sin egen sfære.
Averrois havde andre mere urimelige og med fornuften alt for meget stemmende tanker; for han foregiver, at
enhver sfære er et fornuftigt væsen. Og som grund til disse
naragtige tanker anfører han, at han har lagt mærke til den
sikre og ganske regelmæssige bevægelse hos himmellegemerne; derfor er han kommet på den tanke, at sfærerne er
fornuftige væsener, af hvilke ethvert bevæger sig på en
fast og regelmæssig måde. Men deraf følger, at han slet
ikke kender til Gud, derfor forkaste vi også Averrois' tanker, og giver de andre, hvorom ovenfor er talt, for så vidt
ret, som de er nyttige at lære. For dette kendskab til himlen
og de ting, som er ovenover os, er al ære værd, hvor lidt
man end kan have af det.
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Men Moses går den enfoldige og simple vej og sætter
tre dele, nemlig vandene hernede og deroppe og den udstrakte hvælving midt imellem, og ved det ord himmel mener han hele himlens bygning, som filosofferne deler i otte
sfærer, ild og luft. For først på den tredje dag omtaler han
de flydende vande. Så er det også klart og sikkert, at den
luft, hvori vi lever, i Den Hellige Skrift kaldes himmel. For
i Sl 8, 9 taler den om fuglene under himlen. Ligeså siger
den i 1 Kong 8, 35, at himlen er lukket, når det ikke regner.
Ligeså siger den i Zak 8, 12, at himlene giver dug, hvilket
dog alt sammen sker i luften, og ikke i månens eller de
andre planeters sfærer. Denne inddeling af himlen i sfærer
skriver sig derfor slet ikke fra Moses eller Den Hellige
Skrift, men er optænkt af lærde folk til brug ved undervisning. Og dette skal vi erkende for en stor velgerning.
Men om man også har ret i, at elementerne er forkrænkelige ting, derpå tvivler jeg endnu; for jeg ser jo, at de
forbliver. Og om end en del af dem undertiden forandres,
så følger dog deraf ikke, at de i det hele forandres; men
elementernes forandring sker kun stykkevis. For sådan
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forbliver luften, hvori fuglene lever og flyver; sådan forbliver jorden, hvorpå træerne og andre ting vokser, om end
enkelte dele deraf forandres.
Hvad nu det angår, at Aristoteles som årsag til alle
disse ting nævner primus motor, det vil sige, den første
bevæger, og at Averrois siger, at årsagen til bevægelserne
er fornuftige væsener, som udefra bevæger, så siger vi
med Moses, at alt dette sker og styres alene ved Guds ord.
Han talte, så skete det. Han har ikke givet englene befaling
til at styre disse legemer, ligesom vi heller ikke selv styres
af engle, skønt vi beskyttes og bevares af dem.
Sådan er også planeternes løb en Guds gerning, skabt
ved Guds ord. Hvilket værk alene tilhører Gud og er meget
større og højere, end at det kan tilskrives nogen engel; Gud
er det, der sådan har gjort skilsmisse mellem dem, styrer
og opretholder dem. Og just den samme Gud, som har befalet solen at løbe rundt, men himmelhvælvingen at stå
stille, har også sagt til planeterne eller stjernerne: Sådan
og sådan skal du gå. For alt dette formår og udretter ordet,
at det usikreste løb bliver det sikreste, skønt disse himmellegemer ikke går eller svæver på ét sted eller under samme
linje. For ligesom en fisk holder sig midt i havet, og en
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fugl under fri himmel, sådan bevæger stjernerne sig på sit
fastsatte sted, men med et meget sikkert og underfuldt løb.
Så er også just dette årsagen til, at floden Elben her ved
Wittenberg og i denne egn har sit faste løb og ikke bliver
træt. Alle sådanne gerninger er gerninger af det ord, hvilket Moses her lover og priser: Han sagde osv.
Derfor skal vi kristne i henseende til disse tings årsager tale og tænke anderledes, end filosofferne, skønt meget heraf er over vor forstand (som dette stykke her om
vandene over himlen) og meget mere må tros, idet vi bekender vor uvidenhed, end enten i ugudelige tanker benægtes eller formastelig tydes efter vor forstand. For vi må
beholde den måde at tale på, som Den Hellige Skrift har,
og holde os til Helligåndens ord, hvem det har behaget at
fordele skabningen på den måde, at himmelhvælvingen
blev udstrakt af den uformede himmel og jord i midten,
ved ordet, og der så over og under himmelhvælvingen var
vande, der også blev taget af himlens og jordens rå, uformelige masse. Alt dette tilsammen kalder Helligånden
himmel, med de syv sfærer og luften, hvori der viser sig
ildkugler og meteorer, og hvor fuglene har sin bolig.
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Derfor vil vi dog ikke angribe eller benægte disse almindelige grundsætninger, at de siger, at alt, som af naturen er tungt, synker ned, og hvad der er let, stiger opad
(skønt vi ser, at også tykke og tunge dunster stiger opad,
men da af varmens indvirkning og bevægelse). Kun dette
mener vi, at alle ting er sådan skabt og opretholdes ved
ordet, kunne også ved det samme ords kraft endnu den dag
i dag forandres, ligesom da hele denne natur engang skal
forandres; skønt det også kan gå mod den regel, sådan
nemlig, at der endnu er vand over himmelhvælvingen,
hvilket jo teksten omtaler og vidner.
For nu at komme tilbage til det foresatte spørgsmål, så
er det sandt: Når man spørger om disse vandes natur, da
kan man ikke nægte, at vandene, som Moses siger, er over
himlen. Men hvad dette er for vande, det bekender jeg frit,
at jeg ikke véd. For heller ikke Skriften omtaler dem på
flere steder end her og i de tre mænds sang i ilden (Tilføjelser til Daniels Bog B v. 37), så kan vi heller ikke sige
noget sikkert om alle sådanne ting, ligesom heller ikke om
himlen, hvori englene og Gud bor med de salige; heller
ikke om de andre ting, som skal åbenbares på den yderste
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dag, når vi overklædes med et andet kød; nu kan vi ikke
sige noget sikkert derom.
Men det må jeg også sige for deres skyld, som endnu
ikke forstår, at ved ordet ”himmel” også horisonten eller
synskredsen forstås i Skriften. Derfor kaldes også hele
himmelen for himlenes himmel, fordi den indeslutter alle
menneskers himle, det vil sige, synskredse. Og på denne
måde har vi en anden himmel end de, som bor i Frankrig
eller Italien. Men denne benævnelse har her intet at betyde
for denne teksts forklaring; derfor har størstedelen af teologerne, som også ovenfor omtalt, udtydet disse vande om
ishimlen, som af den grund skal være anbragt på dette sted,
fordi den skal holde de lavere sfærer fugtige og jævnt kølige under deres store og hastige bevægelse og omløb, så
de ikke skulle fortæres af den store hede. Men om de har
ret heri, skal jeg lade være usagt.
Jeg vil rigtignok gerne bekende, at jeg ikke forstår,
hvad dette er for vande. Ligesom da også de gamle lærere
ikke særlig har bekymret sig derom, som vi ser, at Augustin har foragtet hele astrologien. Men om den end indeholder meget overtroisk tøj, så skal man derfor ikke så,
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ganske foragte den; for den beskæftiger sig med at betragte og iagttage de guddommelige gerninger, hvilken
flid såre vel passer sig for et menneske. Derfor ser vi, at
såre mange brave folk har lagt sig efter den og har glædet
sig derved. – Dette være nu nok talt om denne tekst, nemlig at himlen på den anden dag blev sådan adskilt og ordnet, at den står midt mellem vandene.
Men her opstår et andet spørgsmål, nemlig: Fordi Moses ved enhver af de andre dages gerninger sætter: ”Og
Gud så, hvad han havde gjort; og se, det var såre godt”,
hvorfor er da dette ikke også sket her, hvor den største og
skønneste del af hele skabningen er blevet skabt? På dette
spørgsmål kan man svare sådan: At denne slutning kommer til ved enden af alle tings skabelse, på den sjette dag,
hvor Skriften siger: Og Gud så alt, som han havde gjort,
og se, det var alt sammen såre godt. For herunder menes
også himlen.
Lyra godtager rabbi Salomons mening, som siger, at
disse ord: Og Gud så, at det var såre godt, på den tredje
dag sættes to gange, derfor henhører den ene gang til den
anden dags gerning, hvilken først blev fuldbragt på den
tredje dag, da vandene under himlen blev nøjere adskilte.
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De andre kommer her med skarpsindige opfindelser og foregiver andre årsager, jeg véd ikke hvilke, som at tallet to
skal betyde noget ulykkeligt og ondt, fordi det er det første
tal, som adskiller sig fra enheden, men at Gud synes ilde
om sådan udtræden og skilsmisse, og at han derfor ikke
har sat denne slutning til ved den anden dag. Men Lyra
kalder med rette dette en bedragerisk og vildledende forklaring. For på samme måde begynder jo ethvert tal fra en,
og fjerner sig mere derfra.
Så er det også sikrest, at man i sådanne sager ikke forsker og spørger for meget; for de går langt over vor forstand. For hvordan kan vi forstå denne ordning, som Gud
selv har forordnet og fundet behag i? Ja, fornuften må
blive til skamme; for hvad der for Gud er en ordentlig ting,
det synes os uordentligt og usikkert. Sådan synes det os, at
stjernerne er blandet sammen uden al orden, eftersom de
klare er blandet med de dunkle, de små blandt de store. For
hvem anser vel det for en orden, da det dog er den højeste
orden, beskikket af Guds råd og højeste visdom? Og på
samme måde dømmer vi også om andre ting. Da synes det
at være en stor uorden og forvirring, at Elben, ja alle
vande, har en sådan kroget, bugtet og vidtløftig flodseng
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at flyde i. En sådan uorden synes os også at være blandt
træerne, ja blandt mand og kvinde, hvor alt synes at gå
uordentlig til. Men alt dette beviser, at Gud har en anden
orden, også dømmer anderledes om alle sådanne ting, end
vi.
Derfor vil vi ikke mere bryde os om, hvorfor Moses
først på den tredje dags skabelse og gerning lader følge
disse ord: Og Gud så osv., men udelader dem på den anden
dag. Vi vil heller ikke formastelig dømme, om den anden
dags gerning først er blevet fuldbragt på den tredje eller
ikke. Når nu filosofferne har inddelt himlen i otte sfærer
eller kredse, så har de gjort det for derved at give anledning til nyttige videnskaber; men vi har en mere enfoldig
og sikker måde, når vi nemlig lærer, at Gud uden alle redskaber er alle tings skaber ved sit blotte ord: Han sagde.
v9. Og Gud sagde: ”Vandet under himlen skal samle sig på ét
sted, så det tørre land kommer til syne!”

Ovenfor har jeg sagt, at vi ikke forstår ordenen i Guds gerninger; havde han derfor taget os med på råd her, så ville
vi have tilrådet ham denne orden, at han havde gjort denne
gerning på den anden dag. Men han vil selv og alene forblive mester for denne ordning og verdens dommer; derfor
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skal vi her ikke bekymre os for meget, teksten siger klart,
at Gud bød vandene at forsamle sig under himlen; den siger ikke: Under hvælvingen, sådan som den ovenfor
sagde: Gud gjorde skilsmisse mellem vandet, som var nedenunder hvælvingen, og mellem vandet, som var ovenover hvælvingen. Sådan betyder nu himmel efter Den Hellige Skrifts brug hele den store hvælving over jorden, med
hele luften og alle sfærerne, og har sit navn på hebraisk af
sit stof, nemlig af de endnu ikke adskilte vande, hvoraf den
er blevet til, mens de derefter har skilt sig ad og er blevet
forøgede. For det første, formløse vand var ikke så vidt og
stort, men er ved ordet blevet udbredt og udvidet, ligesom
Kristus i evangeliet ved sin velsignelse sådan forøger lidt
brød, at der bliver nok for en stor skare folk. Hvad man
derfor i filosofien kalder luften med alle sfærerne, det kalder Moses her himmel.
Men ved vandene mener han disse vore vande, da havet og de flydende vande, som er blevet til af de første
formløse vande, og som blev tilbage som en grumset væske på jorden, efter at himlen ved ordet var blevet løftet op
derfra. Men jeg tror, at vandene deroppe er meget stærkere
og finere end vore vande, som i forhold dertil er som et
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bundfald, og ikke alene for sit steds, men også for sit stofs
skyld kan kaldes sammenløbne vande. For de er meget
tykkere, end vandene i luften; for i luften ånder vi, men i
vandet kan vi ikke drage ånde. Når der i teksten står til ét
sted, da må dette forstås om mange steder, hvorpå vandet
skal fordele sig, som om du ville sige: Til mange steder,
noget til hvert sted; sådan at hele vandets masse ikke skal
samle sig på ét sted i havet, men så der bliver mange have
og floder, en højere oppe, en anden lavere nede, en større,
en anden mindre osv.
v9b. Så det tørre land kommer til syne.

Disse ord skal man her lægge mærke til, fordi han ovenfor
sagde, at jorden var tohu og bohu, det vil sige, ufærdig, rå
og uden pryd, overalt overgydt og blandet med vand. Derfor antyder han også her, at jorden lå som én masse i vandet og overalt var omgivet deraf. For hvorfor skulle han
ellers sige, at det tørre nu skulle komme til syne, hvis det
ikke forhen ganske og aldeles havde været omringet af afgrundene og dækket med disse første, tykke og tågeagtige
vande? For her bliver atter bekræftet og bevist, hvad jeg
ovenfor flere gange har sagt, at verden i begyndelsen, da
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den blev skabt, ikke var andet end en blot, uformelig jord
og vandmasse, af hvilken først på den tredje dag jorden
frembringes og udstilles, så man kan se den. Ligesom derfor forhen vandene er blevet prydet med lys, så får her
også jorden sin pryd og smykke ved lyset. For skulle man
kunne bo på den, så var det fornødent, både at den blev
tør, og at den lå oppe i lyset eller blev oplyst.
Men han kalder jorden tør, fordi vandet blev bortdrevet og fjernet fra den. Sådan ser vi, at havet på en underlig
måde bruser, som om det vil sluge hele jorden. For havet
ligger meget højere end jorden. Men det kan ikke komme
ud over sit mål og sin grænse. For denne tekst om den første skabelse giver jorden sin grænse og en bestemt plads,
og sætter stang og døre for havet, som der står skrevet i
Job 38, 10 og Sl 104, 9 sådan at havet, skønt det er højere
og ikke kan holde sig selv eller være sin egen grænse, dog
ikke kan træde videre ud, end det skal og har lov til. For
fordi jorden er det midterste eller centrum på jordkloden,
skulle den være indesluttet og nedsænket i havet; men Gud
driver ved ordet havet bort, og lader ud af havet træde en
flad strækning, så meget som er fornødent til bolig og liv.
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Derfor sker det af guddommelig kraft, at vandene ikke
slår sammen over os, og Gud viser os endnu den dag i dag
ligetil verdens ende det samme under, som han i 2 Mos 14,
21-22 viste Israels folk ved Det Røde Hav. Men af den
grund åbenbarede han just dengang denne sin magt ved et
åbenbart under, for at han desto ivrigere skulle æres af sit
folk. For hvad er hele vort liv her på denne jord andet end
et togt eller en gang gennem Det Røde Hav, ved hvilket
vandet på begge sider står ophøjet, ligesom to høje mure?
For det er jo dog ganske vist, at havet ligger meget højere
end jorden. Derfor byder Gud endnu den dag i dag vandene at stå, ligesom de var hæftet op, og holder dem oppe
ved ordet, så de ikke bryder ind over os, sådan som de ved
Syndfloden faldt over og dækkede jorden. Dog lader undertiden vor Herre Gud undere ske og hele verden gå under ved vandet, for at vise, at havet er i hans hånd og magt,
så han både kan holde det oppe, og tillige også lade det gå
ud over de utaknemlige og onde.
Filosofferne gør også mange skarpsindige ord om verdens midtpunkt og om vandet, som flyder deromkring. Og
det er jo også et under, at de er kommet så vidt, at de har
sat jorden til midtpunkt og centrum for hele skabningen.
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For deraf følger, at jorden ikke kan falde, fordi den holdes
oppe rundt omkring af de andre sfærer. Sådan holder også
himlen og de andre sfærer sig fast ved sit midtpunkt, så de
kan være varige. Dette er værd at lære og vide. Men det
véd filosofferne ikke noget om, at himlen og jorden holder
stand og ikke falder eller forrykkes ved det guddommelige
ords kraft. Derfor kan vandet ikke gå ud over sin grænse
og dække jorden, skønt det er meget højere end denne;
men vi lever og røres på den, ligesom Israels børn midt i
Det Røde Hav.
v10. Og Gud så, at det var godt.

Her følger nu denne lovprisning, at Gud havde lyst og behag i sine gerninger, da dog intet andet var gjort, end at
vandene var adskilt og jorden draget frem af dem. Men
ovenfor, hvor han beskriver den allerskønneste del af
Guds gerninger, nævner han ikke disse ord. Dette er måske
gjort af den grund, at Gud har villet antyde, hvor meget
omhyggeligere han har været for vor bolig end for sin
egen, så vi desto mere skulle bevæges til taksigelse. For vi
skal ikke leve i luften eller i himlen, men på jorden, hvor
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vi skal have vor spise og drikke og kunne opretholde vort
liv.
Efter at han derfor har prydet og oplyst taget på denne
bolig, nemlig himlen, tilbereder han nu også et gulv, og
frembringer en jord, som skikker sig og er passende til
menneskers bolig og tjeneste. Men han siger to gange, at
han har behag i denne gerning for vor skyld, vi som er ham
så kære, og for hvem han sørger så godt. Ligeledes for
også at forsikre os om, at han også siden hen vil drage stor
omsorg for denne gerning, som han med sådan omhu har
bygget; at han vil være med og holde styr på den fjende,
som truer os med døden, nemlig vandet. Derfor begynder
han skønt på dette hus fra gulvet og taget. Lad os nu se,
hvordan han pryder og videre udfører det.
v11-13. Gud sagde: »Jorden skal grønnes: Planter, der sætter
frø, og alle slags frugttræer, der bærer frugt med kerne, skal
være på jorden.« Og det skete; jorden frembragte grønt, alle
slags planter, der sætter frø, og alle slags træer, der bærer
frugt med kerne. Gud så, at det var godt. Så blev det aften, og
det blev morgen, tredje dag.

De første og fornemste dele af denne bygning har han nu
opført: Taget er den herlige, skønne himmel, skønt den
endnu ikke har fået hele sin prydelse; grunden eller gulvet
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er jorden; væggene er havene på alle sider. Nu skaffer han
os også næring, og byder, at jorden skal bære græs og urter
og alle slags træer. Her ser du atter, hvorfor han ovenfor
kaldte jorden tohu og bohu, nemlig fordi den ikke alene
var mørk og fuld af vand, men også ufrugtbar og uden alle
vækster. Men her ser vi, hvad han skaffer os for spise,
nemlig urter og træernes frugter. Derfor tror jeg, at vore
legemer havde været langt sundere, stærkere og varigere,
hvis dette fråseri og brug af al slags spise, men især
kødspise, ikke var kommet i brug efter Syndfloden. For
skønt jorden efter Adams fald blev forbandet og derefter
meget fordærvet ved Syndfloden, så havde dog næring og
mad af urter været meget renere og finere end af kød. Og
det ser ud, som om urter i verdens begyndelse var menneskets spise og er skabt til at være det.
At nu jorden af sig selv lader udgå korn, træer og alle
slags urter, det er denne dags gerning. Nu vokser alle ting
af sin arts frø. Men den første skabelse skete uden noget
frø, alene ved ordets kraft. Men at der nu vokser frø, det er
også en skabelses gerning, som man højlig må undre sig
over. For det er dog en særlig kraft, at et lille korn, som
falder i jorden, i sin tid spirer op og bærer mere frugt af sin
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art. Derfor er dette et sikkert tegn på, at denne skabelse,
hvorved enhver art efter en stadig orden fremkommer af
frø af sin art, ikke sker af et tilfælde eller på slump, men
er det guddommelige forsyns fornemste gerning. Sådan
vokser af hvede intet andet end hvede, af byg intet andet
end byg, osv., og enhver art beholder bestandig sin faste
vis, orden og egenskab.
Men hvad der er årsag dertil, derom forstår og véd
filosofien intet; men den tilskriver naturen det. Men vi
véd, at naturen er sådan skabt ved ordet, at frøsorterne og
alle tings arter opretholdes. Og sådan har ikke alene vandene forøget sig i himlen, men også det første frø til alle
ting har forøget sig og opretholder med stor orden sin art.
Her spørges: Hvilken tid på året blev verden skabt;
blev den skabt om efterår eller om foråret? Og nogle påstår, at den blev skabt om foråret, andre, om efteråret. Hermed har da hver sine meninger, og bygger på beregning.
For dem, der som påstår, at den blev skabt om efteråret,
beviser det deraf, at træerne bar frugt; for Adam og Eva
spiste af træernes frugter. Til yderligere bevis anfører de
også, at der derefter i kap. 2, 1 står, at Guds gerninger var
fuldendt eller fuldbragt. Andre vil hellere sætte forårets
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tid; for på den tid er året skønnest og ligesom verdens første alder eller ungdom. Deraf kommer det, at digterne sætter foråret som verdens begyndelse.
Men ingen af parterne har nok bevis og grund for deres
påstand; for af teksten kan begge dele bevises, nemlig
både at jorden sprang ud og grønnedes, hvilket sandelig
ikke først sker om efteråret, men om foråret, og at der var
frugter. Derfor siger vi, at dette var et mirakel i den første
verden, at alt dette skete på én gang, og at jorden grønnedes, træerne blomstrede og også frugterne kom straks derefter. Dette mirakel skete kun den ene gang; for enhver art,
sådan som den da blev skabt, blev derefter videre forplantet og opretholdt ved frø. Derfor er det meget ilde, sådan
af den naturlige virkning at ville slutte og bevise noget om
den overnaturlige. For det skal man tilskrive skaberen og
skabelsens første gerning, at, hvad angår træerne og frugterne, dengang endnu forår og efterår fulgte straks på hinanden.
Og dette er også den årsag, der har bevæget Hilarius
og andre til at mene, at verden på én gang pludselig stod
fiks og færdig, og at Gud til skabelsens gerning ikke
brugte de seks naturlige dage. For teksten tvinger os jo til
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at bekende, at træerne stod med frugt på den dag, da Adam
blev skabt. Og om dette end skete tidligere end det nu gør
(for nu skal der næsten et halvt år dertil), så taler dog teksten ikke alene om, at græsset og urterne bar frugt, men
også om, at de spirede frem.
Hvad derfor angår det ovenfor nævnte spørgsmål, så
ser det meget rimeligt ud, at den tid, hvorpå verden begyndte, var forårets tid, ligesom da også jøderne begynder
deres år og regner den første måned om foråret, når jorden
ligesom åbner sig og alt spirer frem.
Videre spørges også: Hvornår blev da de ufrugtbare
træer og urter skabt? Herom vil jeg også sige min mening
(skønt jeg ikke kan komme med sikre oplysninger eller
slutninger). Jeg mener da, at alle træer i begyndelsen var
gode og frugtbare, og at alle dyr på jorden havde samme
næring og spise, så de ligesom spiste af samme bord som
Adam, korn, hvede og andre ædle frugter, ligeledes også
at alle skabninger blev skabt rigelig og i store mængder og
skarer.
Men efter at Adam havde syndet, først da blev der sagt
til jorden, at den skulle bære torne og tidsler. Derfor er der
ingen tvivl om, at dette også er en straf for synden, at vi
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nu har så mange træer og urter, som ikke duer til næring
for dyr eller mennesker. Og deraf kommer det, at nogle har
kaldt hele jorden et Paradis, på grund af den første skabnings rige velsignelse. Men at Adam blev uddrevet af Paradis, siger de, det var, at han fra den velsignede jords rige
blev stødt ud blandt tornene, hvor ofte meget hårdt arbejde
ikke lønner sig. Men derom skal siden tales mere. Men
hvad dette spørgsmål angår, da er jeg gerne af den mening,
at alle træer i begyndelsen blev skabt og var frugtbare.
Nogle folk er fortrædelige, spidssindige og næsvise,
som her også har gjort det spørgsmål: Hvorfor Gud på den
tredje dag prydede jorden med frugter, før han endnu
havde smykket himlen med stjerner? For dette, sige de,
hører meget mere til den sjette dags gerning, og det passer
sig bedre, at ligesom himlen begyndte at udbredes før, end
jorden var frembragt, sådan skulle den også prydes før end
jorden, så jordens prydelse hører mere til den sjette dag.
Og Lyra gør her en fin forskel, nemlig at dette ikke var
jordens prydelse, men noget, der hørte med til dens skikkelse. Men om spørgsmålet hermed er løst, det véd jeg
ikke ganske. Mig synes det, som jeg også forhen har sagt,
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at være meget bedre og rigtigere, at vi ikke betragter sådanne tings orden efter vor forstand. Desuden var himlen
jo allerede blevet prydet med lyset, som blev skabt på den
første dag, og som sandelig er hele skabningens skønneste
pryd.
Derfor synes det mig meget bedre, at vi ved denne
tekst betragter Guds godhed og omsorg for os, at han bereder mennesket et så skønt hus, endnu før det er skabt, for
at det siden, når det skabes, kan finde en beredt og færdig
bolig, hvori det føres ind af Gud, og hvori det får befaling
og lov til at nyde alle rige goder i dette store og herlige
hus. På den tredje dag beredes og beskikkes køkken og
kælder. På den fjerde overgives sol og måne menneskene
til nytte og tjeneste. På den femte får det herredømmet
over fisk og fugle. På den sjette tildeles og gives det herredømmet over alle dyr, så mennesket nu kan nyde og efter
sit behov bruge alle disse goder, ganske for intet, alene for
at det skal erkende Guds godhed, som han viser ved dette
sit milde og rige forsyn, og leve i Guds frygt. Denne Guds
omsorg for os, før vi bliver skabt, er det på denne dag ret
og nyttigt at betragte; men det andet er en unyttig og usikker ting.
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Denne samme godhed og velgerning viser Gud os også
i de åndelige gaver. For før vi omvendes til troen, er vor
frelser Kristus allerede deroppe i Faderens hus og bereder
os bolig, så vi, når vi nu kommer, kan finde en himmel
beredt med alle slags fryd og glæde. Derfor kunne Adam,
fordi han endnu ikke var skabt, meget mindre tænke på
sine kommende goder end vi, fordi han endnu ikke var til;
men vi har i Guds ord sikre forjættelser derom. Derfor skal
vi anse den første verdens væsen som et billede på den
kommende verden og lære at erkende Guds godhed, at han
velsigner os og rigelig forsørger os, før vi endnu kunne
tænke eller sørge for os selv. Denne Guds omsorg, flid,
mildhed og godhed skal vi betragte såvel i dette som i hint
liv og forundre os over den; for dette er meget bedre tanker
end disse, hvormed man bekymrer sig: Hvorfor Gud først
på den tredje dag begyndte at pryde jorden. Og dette skal
nu være nok om den tredje dags gerning, på hvilken mennesket får sit hus beredt og indrettet. Nu følger de andre
dage, på hvilke vi også sættes til herrer over hele skabningen.
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v14-19. Gud sagde: »Der skal være lys på himmelhvælvingen
til at skille dag fra nat. De skal tjene som tegn til at fastsætte
festtider, dage og år, og de skal være lys på himmelhvælvingen
til at oplyse jorden!« Og det skete; Gud skabte de to store lys,
det største til at herske om dagen, det mindste til at herske om
natten, og stjernerne. Gud satte dem på himmelhvælvingen til
at oplyse jorden, til at herske om dagen og om natten og til at
skille lys fra mørke. Gud så, at det var godt. Så blev det aften,
og det blev morgen, fjerde dag.

Dette er den fjerde dags gerning, hvori disse skønneste af
alle skabninger, nemlig solen og månen med de andre
stjerner, skabes ved ordet, ikke alene til i sig selv at være
herlige og skønne skabninger, men også sådan, at de af
Gud velsignes med herlig kraft og virkning.
Men I har ovenfor hørt, at på den første dag blev lyset
skabt, hvilket lys indtil den fjerde dag var i stedet for solen, månen og de andre stjerner, så længe indtil på den
fjerde dag de rette dagens og nattens ophavsmænd og herrer blev skabt.
Derfor spørges her om det første lys: Forsvandt det, så
snart som solen og månen blev skabt, eller forblev det med
solen? Om dette spørgsmål har der været mange forunderlige meninger og tanker. Men det er min enfoldige mening, at alle Guds gerninger er skabt og begyndt på samme
måde; og ligesom der på den første dag blev skabt en rå,
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uformelig himmel og en rå og uformet jord, og de derefter
blev udbygget og smykket, sådan at himlen blev udbredt
og smykket med lyset, men jorden frembragt af vandet og
prydet med træer og urter: Sådan tror jeg også, at lyset,
som begyndte på den første dag og blev skabt råt og ufuldkomment, på den fjerde dag blev fuldendt, idet der dertil
blev skabt nye skabninger, nemlig sol, måne og stjerner.
Andre siger, at dette første lys endnu var og forblev, men
blev fordunklet ved solens klarhed, ligesom månen og
stjernerne om dagen ikke kan ses for solens klare glans.
Begge dele kan være sande, at det samme første lys forblev, og at det dog var ligesom en spire og begyndelse til
solen og månen.
Men Moses gør en forskel, og kalder sol og måne de
store lys. Men nu kommer det os her ikke ved, at de stjernekyndige tvivler om størrelsen på disse lys. Men det kommer os ved, at vi skal mærke, hvordan Skriften roser og
priser disse himmellegemer, ikke ved deres væsens eller
masses storhed, men for deres lys’ styrke og klarhed. For
når man sammenligner solen med de andre stjerner, og vil
regne alle stjernerne for ét lys eller legeme, så vil der rigtignok deraf blive et langt større legeme end solen, men
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solens lys og klarhed vil det dog ikke blive ligt. Og atter,
om man vil dele solen i enkelte små stykker, så vil dog
disse i klarhed langt overgå stjernerne; for der er forskel
mellem disse himmellegemers natur, som Paulus siger i 1
Kor 15, 41. Solen og månen og stjernerne har hver sin
glans, og stjerne adskiller sig fra stjerne i glans. Men
denne forskel finder ikke sted for disse himmellegemers
eller skabningers skyld, men for hele skabningens skyld,
så man desto mere skal forundre sig over denne gerning.
Ligesom det da sandelig er at forundre sig over, at solens
stråler spreder sig så vidt og bredt, med en så stor hastighed, ligeså med en sådan kraft til at opvarme og opretholde alle andre legemer, som er den underlagt.
De stjernekyndige siger også, at det er solen, som antænder stjernerne, så de lyser. Sådan siger de også, at månen får sit lys og skin fra solen. Og dette bevises skønt ved
måneformørkelser, når jorden kommer mellem solen og
månen, så solens lys ikke kan nå til månen. Alt dette nægter jeg ikke, forkaster det heller ikke; men dog mener jeg,
at dette er en guddommelig kraft, at solen er skabt med en
så herlig klarhed, at den med sit lys også oplyser og antænder månen og stjernerne, ligeså at månen og stjernerne
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er skabt sådan, at de kan modtage og opfange det lys, som
gives dem af solen.
Augustin fremsætter ved begyndelsen af Salme 12 to
tanker om månen og vil skarpsindig søge at udtyde dette
om kirken, skønt han ikke fremsætter det som noget vist.
Men dette lader jeg stå hen. For de stjernekyndige, som er
mestre i denne videnskab, kan allerbedst sige os, hvad
man skal tale om disse ting. Jeg lader det være mig nok, at
vi af disse herlige og for vort liv nyttige skabninger tillige
skal erkende Guds godhed og magt, at han har skabt sådanne ting ved ordet og endnu daglig opretholder og styrer
dem os til tjeneste og nytte. Dette henhører til vort fag og
er en teologisk sag, har også sin kraft til at trøste og forvisse hjerterne.
Hvad der videre tales om disse skabningers natur og
egenskaber, skønt det for en stor del ikke er urimeligt og
er nyttigt at lære, så ser jeg dog, at fornuften er alt for svag
til at erkende sådanne ting ret til bunds. Derfor har der
været store og forstandige mænd, som, fordi disse ting har
været dem for høje, ikke har kunnet slutte andet, end at de
var evige skabninger og ligesom guder.
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Når nu filosofferne forklarer, at en stjerne er et tæt og
rundt legeme, så kan vi give en langt sandere og sikrere
forklaring, nemlig at en stjerne er et lys, som er skabt af
Gud ved ordet. Dog er det rigtignok rimeligt, at stjernernes
legemer er runde som solens, og at de ligesom kugler er
sat på himmelhvælvingen for at lyse om natten, enhver efter sin gave og medskabte natur.
v14b. Og de skal tjene som tegn til at fastsætte festtider, dage
og år.

Når Moses tilføjer: De skal skille dag fra nat., så angiver
han derved den forskel, som også er brugelig hos de stjernekyndige, nemlig mellem den naturlige og den kunstige
dag, det vil sige, mellem dagen sådan som man efter naturen regner den til fireogtyve timer eller dag og nat til sammen (døgn), og dagen alene uden nat. For når han ovenfor
siger: Det blev aften og der blev morgen første dag, da taler han om den naturlige dag, som har fireogtyve timer, i
hvilke himlen drejer sig rundt fra øst til vest. Men her, hvor
han siger: De skal skille dag fra nat, taler han om dagen
sådan som vi sædvanlig regner den, uden natten, så længe
solen er oppe.
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Derfor er dette solens og månens første opgave, at de
ligesom skal være herre og forvaltere over dag og nat,
hvortil stjernerne intet gør; men når solen går op, så bringer den dag uden medvirkning af de andre stjerner, som
går op med den. Sådan er også månen forvalter over natten
og bringer nat; dertil er den nemlig skabt ved Guds råd og
visdom. Men at der er en sådan vekslen og forandring fra
dag til nat, sker for menneskenes og dyrenes skyld, for at
de kan få sin hvile og derved forfriskes. For solen skinner
og lyser, for at man kan virke og arbejde; men månen har
et svagere lys, hvorfor den er mere skikket til søvn og
hvile, end til arbejde.
Men hvad er dette, at han siger, De skal tjene som
tegn? Lyra udlægger det sådan, at det skal betyde tegn på
regn og uvejr. Dette har jeg heller ikke noget imod; skønt
jeg tvivler på, at man så sikkert kan mærke og forudsige
regn og uvejr i forvejen, sådan som Virgilius og andre
skriver. I Matt 16, 2 og Luk 12, 54 nævnes som tegn på
regn, når himlen om aftenen er rød og mørk, og atter en
klar aften som tegn på smukt vejr. Når man derfor siger,
at syvstjernens opgang betyder regn osv., da vil jeg ikke
just modsige det, men vil hellere slet ikke bekræfte det
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som sikkert og pålideligt, fordi jeg ser, at det ikke altid
indtræffer så ganske sikkert.
Men dette tror jeg er den enfoldige mening af denne
tekst, at den ikke taler om sådanne ringe tegn, men om andre mærkelige og store tegn, som formørkelser og særlige
forbindelser af himmellegemerne, så et tegn vil sige så meget som et undertegn, hvorved Gud åbenbarer og viser enten sin vrede eller en ulykke for verden. Hvis nu denne
udtydning synes nogen for simpel og enfoldig, han betænker, at Moses var lærer for et uforstandigt og råt folk.
Herhen hører alle ildtegn og forunderlige ting, som
sker i luften, da når man ser stjerneskud eller en ring om
månen eller solen, regnbuer og deslige. For Moses forstår
ved himmel hele den af luftarter opfyldte bygning eller legeme, hvori stjernerne og planeterne har sine baner, også
den øvre del af luften. For den måde at skelne mellem sfærerne eller kredsene er senere blevet optænkt, for at man
desto bedre kan lære og undervise i stjernelæren. For
Skriften véd intet derom, og siger ikke, at af disse skabninger, solen, månen og stjernerne, enhver har sin særlige
kreds eller sfære, men at de simpelthen er sat på himmelhvælvingen (under og over hvilken der er vande), for at de
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skal være tegn på kommende ting, som skal ske, sådan som
erfaringen lærer om formørkelserne, de store forbindelser
mellem himmellegemerne og nogle andre tegn i luften.
Men på det ord ”fastsætte” tider skal man give agt. Det
hebraiske ord ”moed” betyder en ufravigelig fastsat tid.
Derfor bruges det i bibelen som et sædvanligt navn på pagtens tabernakel, fordi der, på bestemt tid og sted, blev
holdt visse fester og ceremonier. Sådan, siger Moses, blev
sol og måne beskikket til fastsættelse af tider. Men ikke
alene af den grund, at tiderne på en mærkelig måde bestemmes af solen og forandres efter den; ligesom vi da ser,
at tingene hernede på jorden undergår forandringer, eftersom solen træder nær til dem eller langt bort fra dem (for
luften har på enhver tid af året, vinter, sommer, efterår og
forår, en anden art og beskaffenhed, efter hvilken da også
vore legemer føler forandringer); men for at vi også skal
bruge en anden forskel og et mærke på tiderne i dette liv,
som tages fra disse himmelske skabningers bevægelser og
løb. Sådan har man jo en vis tid på året til at leje hus, fæste
tjenere, indkræve renter og indkomster osv. Alt dette er
tjenester, som solen og månen yder os. For sådan at kunne
dele og adskille tiderne for arbejdets og andre tings større
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bekvemmelighed, tæller vi uger, måneder, kvartaler, som
man kalder det, og lignende.
Når hertil følger: ”dage”, da menes atter den naturlige
dag, når solen engang er gået rundt om jorden. At vi derfor
tæller år og dage, det er Guds velgerning og nådige ordning. Deraf er også tiden, som filosofferne kalder numeratio motus, det vil sige, en tællen af himlens løb eller bevægelse. For en sådan tællen og beregning kan man ikke
have, hvis ikke himmellegemerne deroppe bevægede sig
efter en vis måde og orden, men stod stille. Men hvor der
ikke er noget tal, der er der heller ikke nogen tid, ligesom
en, der har sovet, når han vågner, ikke véd, hvor lang tid
han har sovet, fordi han har ophørt at tælle.
Sådan kan vi nogenlunde erindre vor barndom, men
det véd vi ikke, at vi har diet ved vor moders bryst, uagtet
at vi dog allerede dengang havde liv: Årsagen er, at vi ikke
kunne tælle. Og deraf kommer det også, at de ufornuftige
dyr intet véd om tiden, ligesom heller ikke de små børn.
Derfor viser evnen til at tælle, at mennesket er en særlig
Guds skabning, ligesom vi ser, at Augustin gerne priser og
lover denne naturens gave, og deraf beviser, at sjælen er
udødelig. For mennesket beregner og forstår tiden.
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Her spørger man om det kommende liv: Om denne tjeneste af himmellegemerne da vil ophøre? Men dette er et
unyttigt spørgsmål; for det liv vil være uden tid; de fromme
vil have evig dag, de ugudelige evig nat og mørke.
Sådan frembringer nu solen dagen, ikke alene ved sit
lys og sin klarhed, men også ved sin bevægelse, idet den
løber fra øst til vest, indtil den efter fireogtyve timer atter
går op og begynder en ny dag. Derfor opregner de stjernekyndige tre nyttige virkninger af solen, nemlig dens indvirkning, dens bevægelse og dens lys.
Om solens indvirkning eller indflydelse vil jeg her
ikke gøre mange skarpsindige ord; for jeg lader det være
mig nok, at jeg véd, at disse himmellegemer er skabt os til
nytte og gavn, at de er os til tegn enten på Guds vrede eller
hans nåde, og til fastsættelse af tider, så vi ved dem kan
mærke en vis forskel på tiden. Disse ting er sikre, fordi de
har grund i Skriften; men de andre er, skønt de beror på
erfaringen, alligevel ikke så sikre, fordi også den nu og da
bedrager.
Men her plejer man at spørge om de stjernekyndiges
(astrologernes) spådomme, som nogle vil bekræfte og
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stadfæste af denne tekst. Herimod vil jeg ikke stride så meget, hvis ikke nogen så stift og hårdnakket forsvarede dem.
For lærde hoveder må man undertiden lade have sin fornøjelse og tidsfordriv. Når man derfor lod misbrugene og
overtroen dermed fare, så skal det ikke forarge mig særlig,
om nogen for sin fornøjelses skyld vil øve sig i sådan spådom.
Men hvad nu alligevel angår denne sag, så vil man aldrig få mig til at tro, at astrologien bør regnes blandt videnskaberne, og det af den grund, at man aldrig med sikkerhed kan bevise dens sandhed. For at man beråber sig på
erfaringen, det bryder jeg mig ikke om; for alle astrologiske erfaringer er kun delvise, og de, som har været udlært
i kunsten, har kun bemærket og optegnet de spådomme,
som har passet; men dem, hvori de har taget fejl, og som
ikke er gået i opfyldelse, men om hvilke de dog har sagt,
at de visselig ville indtræffe, de er ikke optegnet. Men ligesom Aristoteles siger, at én svale gør ingen sommer, sådan mener jeg også, at man af sådanne enkelte erfaringer
og iagttagelser ikke kan opstille nogen fuldstændig og ret
kunst. Og ligesom jægerne har det ordsprog: Man kan nok
gå på jagt hver dag, men jagten slår ikke til hver dag, sådan
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kunne man også sige det samme om astrologerne og deres
forudsigelser; for de fejler for det meste.
Men selv om de nu havde nogen sandhed, hvad er det
så alligevel for en dårskab, at man ængster og bekymrer
sig så meget om kommende ting? For sæt, at man ved
astrologernes forudsigelser kunne få kommende ting at
vide, var det så dog ikke i mange tilfælde, når de er onde,
bedre, at man ikke vidste dem, end at man véd af dem?
Derom taler Cicero også. Derfor er det langt bedre, at man
altid holder sig i gudsfrygt og beder, end at man skulle
ængste og plage sig med frygt for de kommende ting. Men
derom en anden gang.
Så er det nu min mening, at man ikke så sikkert kan
grunde de astrologiske forudsigelser på denne tekst; for
det er tegn, som fornuften iagttager og samler. Men den
nærmeste og egentlige mening er denne, at vi forstår, at
Moses taler om de tegn, som Gud viser os, for at mennesker i almindelighed derved enten skal formanes eller forfærdes. Og dette skal være nok om den fjerde dag.
Men her antydes for os sjælens udødelighed, eftersom
ingen skabning uden mennesket alene kan forstå himlens
løb eller måle og begribe himmellegemerne. Et svin, en ko
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eller en hund kan ikke gøre sig noget begreb eller nogen
tanke om det vand, som de drikker; men mennesket har
begreb og skøn på himlen og alle himmellegemer.
Derfor skinner her en gnist af det evige liv, at mennesket af naturen må øve sig i sådanne tings betragtning og
erkendelse. Og denne omsorg viser, at menneskene ikke
er skabt til, altid at leve på verdens laveste sted, men at de
til sidst skal få himlen i eje, som de i dette liv betragter
med forundring og øver sig i betragtning og studering på
himmelske ting.
Og hvis ikke det var sådan, hvortil havde det da tjent,
eller hvorfor havde det også været fornødent, at Gud så
rigelig havde ladet mennesket vide sådanne ting, hvem
dets eget legemes skikkelse og retning giver vidnesbyrd
om, at det hører til de himmelske ting; skønt dets begyndelse er såre svag, fattig og elendig. For det første menneske blev gjort af en jordklump; derefter begyndte den menneskelige slægt at avles og formeres ved mandens og kvindens afkom. Deraf bliver efter hvert fosteret i moderlivet
dannet med alle lemmer og vokser, indtil det ved fødslen
kommer til dagen og dette himlens lys. Dernæst begynder
det først at føle, arbejde og røre sig.
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Men når efter alt dette legemet er kommet til sin kraft
og styrke, og i et sundt legeme fornuften og forstanden er
i virksomhed, da viser sig først det forstandige liv, som
ikke er i andre jordiske skabninger, sådan at mennesket
ved de matematiske videnskabers medvirken og hjælp, om
hvilke ingen kan sige andet, end at Gud har åbenbaret og
vist dem, fra jorden flyver med sit sind og sin tanke til det
høje, lader de jordiske ting fare og udforsker og betragter
de himmelske. Dette gør køer, svin eller andre ufornuftige
dyr ikke; det gør mennesket alene. Derfor er mennesket en
skabning, som er skabt til endelig at forlade jorden og i
himlen leve i en evig tilværelse. For deraf kommer det, at
han ikke alene kan tale og dømme (hvilket henhører til dialektik og retorik), men også kan lære hele læren om himlens løb, stjernernes bevægelse og hvad den menneskelige
fornuft mere kan begribe af disse høje og hemmelige ting.
Derfor åbenbares nu fra denne tredje dag af vor ære, at
nemlig Gud nu tænker og foretager sig at skabe en sådan
skabning, som kan erkende og forstå bevægelsen af disse
himmellegemer, der også skabes på den fjerde dag, og som
kan have glæde af en sådan erkendelse, hvortil også dens
natur er særlig tilbøjelig, og som passer sig for den. Men
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alt dette skal bevæge og opvække os til taksigelse, at vi
som borgere henhører til dette fædreland, som vi nu ser på
med forundring og forstår, men endnu kun som fremmede
og landflygtige; for efter dette liv vil vi nærmere betragte
og fuldkommen forstå alt dette.
Sådan har vi nu hidtil hørt om de skabninger, som ikke
har liv eller forstand, skønt nogle filosoffer har talt om
stjernerne og himmellegemerne som om levende og fornuftige skabninger. Men det er min tro, at dette er sket på
grund af deres regelmæssige og sikre bevægelse, som ikke
har sin lige hos de andre skabninger. Derfor har de sagt, at
de er skabt med legeme og forstand, men at dog deres legeme eller væsen intet har af elementerne. På denne måde
udtaler Platon sig i bogen ”Timaeus”.
Men denne mening og tanke skal man ganske forkaste,
og vor forstand skal bøje og rette sig efter Guds ord og
Den Hellige Skrift, som klart lærer, at Gud har skabt alt
dette, for at det skulle være beredt det kommende menneske som en gave og et herberg, og at det alt styres og opretholdes ved ordets kraft, ved hvilket det er skabt. Derfor
bliver til sidst, efter at nu alt er skabt, som henhører til
denne bygning og dette hus, mennesket indført og indsat
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deri ligesom i sin besiddelse. For at I skal lære, at Guds
forsyn for os er meget større, end al vor omhu og møje.
Denne mening giver Den Hellige Skrift dig, hvorfor man
skal forkaste og foragte alt det andet, som forebringes
uden grundlag i Skriften.
Men her må jeg gentage den lære, som jeg ovenfor
nogle gange har omtalt, nemlig at man må vænne sig til
denne måde og vis at tale på, som Helligånden bruger; ligesom da heller ikke i andre videnskaber nogen kan studere med frugt, medmindre han ret har lært deres sprog og
måde at tale på. Sådan har juristerne sine egne udtryk og
ejendommelige måder, som en læge eller filosof ikke kender noget til. Og atter har igen disse deres eget sprog, som
er ubekendt for andre videnskaber og fag. Nu skal den ene
videnskab ikke hindre den anden; men enhver skal beholde
sit løb (så at sige) og bruge sine særlige udtryk.
Derfor ser vi nu, at på denne måde har også Helligånden sit sprog og sin måde at tale på, nemlig at Gud har
skabt alt ved at tale og virket ved ordet, og at alle hans
gerninger er Guds ord, skabt ved hans uskabte ord. Ligesom nu en filosof har sine egne udtryk, sådan har også Helligånden sine. Og at en stjernekyndig har sine fagudtryk,
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deri gør han ret. Man må også finde sig i, at han gør det i
sin videnskab, så han kan lære desto rigtigere og lettere.
Derimod véd Helligånden og Den Hellige Skrift slet intet
af sådanne udtryk eller ord at sige, men kalder hele den
himmelske bygning, som er over os for himmel, hvilket
heller ikke en stjernekyndig skal mestre eller dadle; men
han skal have sine egne udtryk og lade Skriften tale efter
sin måde.
Sådan skal man her også forstå det ord tider; for en
hebræer har andre tider end en filosof, og hos ham betyder
også det ord ”tid” noget andet end hos en filosof. En hebræer bruger det om teologisk festtider; ligeledes også dagene, sådan som de følger på hinanden og slutter et år. Sådan at dette ord tid næsten altid oversættes ved ordet
”fest”, undtagen når det bruges om tabernaklet eller løvhytterne. Dette vil jeg gøre opmærksom på, før vi går videre; og jeg anser det ikke for nogen unyttig lære og regel,
at enhver videnskab skal bruge sine egne ord og sin måde
at tale på; derfor skal den ene ikke forkaste eller le af den
anden, men meget mere den ene være den anden til hjælp
og tjeneste. Ligesom også borgerne gør, så et helt samfund
eller en by må holde sammen, idet den (som Aristoteles
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siger) ikke blot må have læger, men både læger og jordbrugere osv., det vil sige, mange slags bestillinger.
v20. Og Gud sagde: Vandet skal vrimle med levende væsener,
og fugle skal flyve over jorden osv.

Vi ser, at Moses fast og stadig beholder sin måde at tale på
med det ord: Han sagde. Og hidtil har han fortalt om de
øvre skabninger, nemlig himlen med planeterne og de andre stjerners hele hær, som Gud ved ordet frembragte af
vandet, og hvortil han føjede lyset; ligesom vi da ser, at
denne luft er lys og klar ved et naturligt lys. Nu taler Moses videre om en ny skabning, som blev dannet og frembragt af vandet, nemlig om fuglene og fiskene.
Men han sammenstiller disse to arter fugle og fisk af
den grund, at de i henseende til natur og egenskaber har
nogen lighed med hinanden. For ligesom en fisk svømmer
i vandet, sådan flyver en fugl i luften. Og skønt begge arter
ikke har én slags kød og stof, så har de dog samme oprindelse, sådan som teksten klart siger, at fuglene først fremkom og skabtes af vandet, at de derefter hævede sig op i
luften, hvori de lever. Men Moses beholder sin måde at
tale på og kalder alt, som er oventil for himmel.

95

Og først må man vel undres over, at skønt fugle og fisk
er skabt af én slags stof, så kan en fugl dog ikke leve i
vandet, ligesom heller ikke en fisk kan forblive eller holde
ud i luften. Og de lægekyndige siger med rette, at fuglenes
kød er sundere end fiskenes (skønt også fuglene efter sin
natur er taget af vandet), fordi fuglene lever i en finere luft
end fiskene, der avles og lever i vand, hvilket er ligesom
et tykt bundfald af luften. Men dette tror filosofferne ikke.
Men vi skal have større tro til Skriften, som siger, at begge
slags skabninger, fugle og fisk, har samme oprindelse.
Derfor er denne første Mosebog at prise som en høj og
herlig bog, fordi den på så mange måder afmaler og viser
os Guds kraft og magt, hvorved han har skabt alle ting,
langt over alle menneskers fornuft og forstand. For hvem
skulle vel tro, at der af vand kunne skabes en sådan skabning, som slet ikke kan tåle vandet? Nu siger Gud kun et
ord, så fremkommer straks fugle af vandet. Derfor, når ordet udgår, så bliver alt, hvad der er utroligt for fornuften,
muligt, sådan at der af vand bliver enten fisk eller fugle.
Og sådan er enhver fugl, enhver fisk intet andet end et ord
eller navn i Guds grammatik, ved hvilken grammatik det
bliver såre let, som synes og er umuligt, og hvad der strider
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mod hinanden, bliver indbyrdes ligt og forenet; og omvendt.
Men disse ting beskrives, og skal også flittig læres og
erkendes, for at vi skal lære at forundre os over den guddommelige majestæts magt, og bygge og befæste vor tro
ved så underfulde gerninger. Om endog nogen kunne opvække døde, så var det dog intet mod denne underfulde
gerning, at en fugl fremkommer af vand. Men derfor forundrer vi os lidt over sådanne gerninger, fordi de er så almindelige, og har tabt det forunderlige for os ved daglig
brug. Men den, der tror dem og betragter dem noget nøjere, må forundre sig derover, og denne forundring virker
med til at styrke troen. For fordi Gud af vand kan bygge
og frembringe himlen og stjernerne, af hvilke enhver i
størrelse enten er jorden lig eller overgår den, ligeledes
fordi han af en dråbe vand kan skabe sol og måne, skulle
han da ikke kunne enten beskytte mit legeme mod fjenderne og Djævelen, eller, om det end er nedgravet i jorden,
atter opvække det til et nyt liv? Derfor skal vi heraf lære
at erkende Guds almægtige kraft og magt, og slet ikke
tvivle på, at jo alt er sandt, som Gud har tilsagt og forjættet
i sit ord. For herpå grundes en fuldkommen bekræftelse på
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alle guddommelige forjættelser, nemlig at intet er enten så
vanskeligt eller umuligt, at Gud jo kan udrette det ved sit
ord; hvilket bevidnes og bekræftes af himmel, jord, hav
og alt, som er i dem.
Men her må jeg også kort omtale, at de hellige fædre
og især Augustin har bemærket, at Moses navnlig bruger
de tre ord: Gud sagde, skabte, så, som om han dermed har
villet antyde de tre personer i den guddommelige majestæt. Ved ordet ”sagde” betegnes Faderen; han føder et ord
i evighed, og i tiden grunder og skaber han ved dette ord
denne verden. Derfor har de udtydet og henført dette ord
”skabte” til Sønnens person. For Sønnen har i sig et billede, ikke alene af den guddommelige majestæt, men også
af alle skabninger. Derfor giver han tingene deres væsen.
Og ligesom skabningerne nævnes af Faderen, sådan er de
også og består ved Sønnen og dette Faderens ord. Men
hertil kommer nu som tredje person Helligånden, som
”ser” alle skabte ting og finder behag i dem.
Dette er smukt sagt og passende udtydet om de tre personer, så man deraf tydelig kan forstå artiklen om Den
Hellige Treenighed. For denne ene grund har de hellige
fædre haft til med andagt at udtænke sådanne ting til en
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hjælp, så de artikler, som i sig selv er ubegribelige, nogenledes kunne begribes. Derfor dadler eller forkaster jeg ikke
sådanne tanker, fordi de stemmer med vor tro, også er bekvemme og nyttige til deraf at befæste og lære troen.
På denne måde gør Hilarius en forskel mellem egenskaberne. I Faderen, siger han, er evigheden, skikkelse i
hans billede, og hans nytte eller brug i hans gave. Han siger, at Helligånden er en gave til nytte, fordi han giver
skabningerne brugen af sig selv, for at de ikke skal gå til
grunde; også styrer og opretholder dem. Sådan siger de
også, at Faderen er sindet, Sønnen forstanden og Helligånden viljen; ikke som om Faderen var uden forstand eller
Sønnen uden vilje; men det er sådanne ord, hvori der gøres
en forskel, og som ikke tilegnes blot én, men mange slags
personer; ikke som om Faderen var uden forstand og vilje,
men for at vi skal forestille os sådanne ting for at opretholde og forklare artiklen om treenigheden.
Når det derfor står i teksten: Og Gud så, at alt sammen
var såre godt, så antydes derved opretholdelsen af alle
skabninger. For skabningen kunne ikke bestå og forblive,
hvis ikke Helligånden elskede den, og hvis ikke dette Guds
velbehag i sine gerninger opretholdt den. For Gud har ikke
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skabt skabningen på den måde, at han nu efter skabelsen
forlader den, men han elsker den og finder behag i den.
Derfor er han hos den, rører, bevæger og opretholder enhver på sin måde. Dette vil jeg kort berøre; for sådanne
hellige tanker af dem, som er gået foran os i den samme
gerning, som vi nu holder på med, er vel værd at vide.
Hvad Hieronymus oversætter: vrimlende dyr, som har
levende sjæle, hedder på hebraisk ”nephesch” og betyder
en sjæl eller noget levende. Men dermed mener Moses fiskene. For at fuglene både kan leve på jorden og i luften,
véd man.
v21. Og Gud skabte de store havdyr.

Her kunne nu nogen bekymre sig og spørge, hvorfor Moses nævner alene hvalfiskene ved navn? Ligesom da Skriften næsten kun omtaler de store fisk, sådan som der står
om Livjatan og andre uhyrer i Jobs Bog og på andre steder
i Skriften. Men det er vist, at Moses ved hvalfisk forstår
alle slags store, uhyre fisk i havet, da de egentlige hvalfisk
osv., af hvilke nogle har vinger, som delfinen, der er ligesom en konge i havet, dog ikke som om den i størrelse
skulle overgå de andre; for også ørnen, som er konge
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blandt fuglene, og løven, de firefodet dyrs konge, er ikke
de største blandt dem. Men det er min tro, at grunden,
hvorfor de største dyr nævnes i Skriften, er den, at vi skal
vide, at sådanne store skabninger er Guds gerninger, og
derfor ikke forfærdes eller holde dem for trolddom.
Og derefter er det da let at slutte, at fordi så store fisk
er skabt af Gud, så er også de mindre, aborre, ørred, gedde
og andre, skabt af ham. Den, som har lyst, kan læse kap.
41 i Jobs Bog, hvor der tilstrækkelig kan ses, hvordan Helligånden ved samme digter har prist det underfulde uhyre,
Livjatan, som er så stærk og trodsig, at den endog foragter
pile. Sådanne beskrivelser åbner vore øjne og oprejser vor
tro, så vi desto lettere tror Gud, at han også kan opretholde
os, som er meget mindre og svagere skabninger.
Her spørges også, hvorfra musene og rotterne kommer, og hvordan de fremavles? Fordi vi véd af erfaring, at
også skibene, som dog altid er i vand, ikke er sikre for
mus; et hus kan heller ikke sådan renses og fejes, at musene ikke kan have deres rede deri. Så kan man også
spørge, hvoraf fluerne kommer, ligeledes, hvor der bliver
af fuglene om efteråret osv.
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Men om musene udtaler Aristoteles sig sådan: Nogle
dyr avles af sine lige, men nogle af andre ting, da musene,
som ikke alene avles af mus, men også fremkommer af
alskens råddenhed, som fortærer sig selv og bliver til mus.
Hvis du nu spørger, af hvad kraft da denne avling sker, så
svarer Aristoteles, at denne rådne fugtighed opvarmes af
solen, og at der sådan kommer et levende dyr deraf, som
vi ser, at hestebremser komme frem af hestemøg osv. Men
jeg tvivler på, om dette kan være årsag nok. For solen varmer rigtignok, men kan intet levende frembringe, hvis ikke
Gud i sin guddommelige kraft bød, at råddenheden skulle
blive til en mus.
Derfor er også musen en Guds skabning, og, som jeg
tror, oprindelig skabt af vandet og ligesom en fugl på landjorden; for ellers ville den have en vanskabt skikkelse, og
arten ville ikke opretholdes. Men efter sin art har den nu
en meget skøn skikkelse, så fine små fødder og så glatte
små hår, at det synes, som om den ganske vist må være
skabt ved Guds ord. Derfor undrer vi os med rette også
over denne Guds skabning og gerning. Og noget lignende
kunne man også sige om fluerne.
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Men angående fuglene, hvor der bliver af dem om vinteren, véd jeg ikke meget at sige. For det er ikke troligt, at
de drager mod syd til de varme lande, da det jo dog af erfaring er bekendt, hvor forunderlig det går til med svalerne, nemlig at de om vinteren ligger i vand, som om de
var døde, og atter blive levende om foråret, hvilket er et
stort bevis for vor opstandelse. Derfor er det min tro, at de
opretholder sig enten i træer eller i vand. For dette er såre
underlige gerninger af den guddommelige majestæt, hvorfor vi heller ikke forstår dem, om vi end ser dem. Det er
også min tro, at om der end undertiden uddør en art (hvilket jeg dog ikke tror), så skaber dog Gud den på ny i stedet.
Sådan hører nu til den femte dags skabelse og gerning
alle slags dyr, krybende, svømmende, flyvende og hvad
der på anden måde rører sig i luften eller i vandene.
v21b-22. Og Gud så, at det var godt. Og Gud velsignede dem.

Hvoraf kommer det, at Gud ikke har brugt det ord velsigne
til de andre skabninger, som ikke har liv? For der siger han
kun, at han så, det var godt; men han velsigner dem ikke.
Men når han kommer til skabelsen af de levende væsener,
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begynder han at formere dem på en ny måde. Derfor frembringer solen og stjernerne, som vi ser, af sig intet, som er
dem ligt; men urterne og træerne har denne velsignelse, at
de vokser, formerer sig og bærer frugt. Og dog er dette
endnu slet ikke ligt den velsignelse, som Gud udtaler over
de levende dyr.
Derfor adskiller Moses ved dette ord ”velsigne” de
skabninger og ting, som ovenfor er blevet skabt, fra de levende væsener, som skabes på den femte dag, og taler her
om en ny måde at forplante og formere sig på. For af et
levende væsen kommer andre levende væsener af samme
art; hvilket sandelig ikke sker med træer og urter. For hvis
ikke disse atter sættes eller plantes, bringer de ingen frugt;
det ene frø vokser heller ikke af det andet, men kun af sin
plante. Men her sker en formering og avling af levende
væsener, sådan at der fremkommer andre af samme art,
som også lever. Derfor er det en ny gerning, at et levende
væsen vokser og tager til af sig selv. Hvad et pæretræ bærer, er ikke et andet pæretræ, men en pære; men hvad her
en fugl frembringer, det er en fugl, og hvad en fisk avler,
det er en fisk. Og der er en forunderlig rig formering og en
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utallig frugtbarhed i begges art, men især hos de dyr, som
lever i havet og vandet.
Hvordan går det da nu til med denne forunderlige forplantning og formering? En høne lægger et æg; dette opvarmer den så længe, indtil der fremkommer et levende
væsen inde i det, som den da udruger. Filosofferne anfører
denne grund, at det sker af solens indvirkning og hønens
legeme. Det indrømmer jeg. Men teologerne taler dog rigtigere derom og siger, at det sker ved virkningen af det
ord, som her tales: Gud velsignede dem og sagde: Bliv
frugtbare og talrige. Dette ord virker gennem hønens legeme og gennem alle dyr; så er også hønens varme, hvormed den opvarmer æggene, af Guds ord, idet den ville
være en unyttig og kraftløs varme, hvis den var uden Guds
ord.
Derfor er det også for denne underfulde skabelses
skyld, at Gud tilføjer den velsignelse, at det skal være
frugtbare væsener. Og her kan man se, hvad velsignelse
egentlig betyder, nemlig en formering. Når vi velsigner, så
gør vi intet andet end at ønske godt; men vi kan ikke give,
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hvad vi ønsker; Guds velsignelse derimod går ud på formering og er straks kraftig, ligesom også hans forbandelse
er en forringelse og ligeledes straks kraftig.
Men her må man give agt på den måde at tale på, som
Moses bruger. For velsignelse kalder han, hvad filosofferne kalder frugtbarhed, nemlig når hele, fuldkomne og
levende væsener fødes af hele og levende væsener; hvilket
ikke sker ved træerne. For et træ frembringer ikke et andet
træ, men frøet dertil frembringer det. Dette er et stort under, men agtes ringe ligesom alle de andre, fordi man daglig ser og erfarer det.
Her spørges fremdeles om de skadelige kryb og dyr,
padder, fluer, gule og hvide larver og orme og deslige, som
har en forunderlig frugtbarhed; og det er næsten sådan, at
jo skadeligere en art er, desto frugtbarere er den også. Men
dette spørgsmål skal vi gemme til det 3. kap. For jeg tror,
at på denne tid var der endnu ikke sådanne ækle og skadelige skabninger, men de har indfundet sig senere, efter
at jorden var blevet forbandet, til en straf for synden, for
at de skulle plage os og drive os til at anråbe Gud. Men
derom på et andet sted.
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Sådan har vi nu, hvad for levende væsener der blev
skabte på den femte dag. Men vi ser, at det ord, som blev
talt på denne dag, endnu alle dage har sin kraft. Fisk frembringes ligetil af vandet; for damme og søer føder fisk,
som vi ofte ser, at der findes gedder i damme, hvor der
førhen ingen var. For jeg kan ikke få ind i mit hoved, det
er heller ikke troligt, hvad nogle indbilder sig, at fisk, som
fanges af fugle og føres op i luften, lader falde rogn fra
højden ned i dammene og søerne, hvilken da derefter udvikles i vandet; men det alene er den sande årsag, at det
her bydes vandet, at det skal frembringe fisk. Dette ord er
endnu kraftigt, udretter og virker dette.
v24. Og Gud sagde: Jorden skal frembringe alle slags levende
væsener.

Vi har nu himlen med hele dens hær, sol, måne, stjerner
osv., ligeledes havet med fiskene og fugle. For ligesom fiskene svømmer i vandet, sådan svæver og svømmer fuglene i luften. Sådan har jorden også fået sin prydelse, som
frugter, træer, urter osv. Men nu, før mennesket indsættes
og indføres i denne store bygning, skabes først deri alle
slags dyr, kvæg og kryb, efter hvilke også mennesket skabes. For mennesket er ikke sådan skabt, at det skal flyve
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med fuglene eller svømme med fiskene; men det skal leve
på almindelig naturlig vis på jorden, ligesom andre dyr.
For brugen af skibe er ikke givet med naturen, men opfundet ved menneskers kunst og kløgt, hvormed mennesker
vil efterligne fiskene og fuglene. For et skib gør begge
dele; det flyver i luften og svømmer i vandet. Men vi taler
her om naturlige, og ikke om kunstige ting.
Hebræerne gør en forskel mellem disse navne på dyrene: ”Behemah” kalder de kvæget, fremdeles de mindre
dyr, som lever i skoven, hjorte, rådyr, harer og hvad for
flere dyr, der har samme føde som vi, og spiser urter og
frugter af træerne. Men ”haietho erez” (hvilket rigtig oversættes ved: Jordens dyr) kalder man de vilde dyr, der spiser kød, som ulve, løver, bjørne osv. Men om denne forskel altid overholdes sådan, véd jeg ikke; jeg tror det
næppe. Dog er det vist, at Moses her har villet sammensætte alle dyr på jorden, enten de nu spiser kød eller urter.
Alle disses moder siger han er jorden, der ved ordet har
frembragt dem af sig, ligesom havet fiskene.
Men vi hørte ovenfor, at Gud sagde til vandet: Vandet
skal vrimle med levende væsener osv., sådan nemlig, at
havet ved at komme i bevægelse blev fuldt af fisk og luften
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fuld af fugle, og at først derpå den velsignelse kom, at de
skulle formere sig og blive mangfoldige. Her, hvor han taler om jorden, siger han: Jorden skal frembringe alle slags
levende væsener. Jorden skulle ikke, ligesom vandet, først
komme i bevægelse; for jorden er et hvilende legeme. Derfor siger han også på den fjerde dag: Jorden frembringe
græs og urter osv.; for han vil, at den skal frembringe dyr
og urter af sig uden nogen sådan bevægelse.
Men skønt Skriften ikke oplyser, eller ligefrem omtaler, om disse dyr, ligesom mennesket, blev skabte af en
jordklump, eller om de pludselig er faret frem af jorden, så
er det dog min mening, fordi Moses med særlig flid og
omhu priser og beskriver menneskets skabelse, at dyrene
straks fremkom på Guds ord, ligesom også fiskene pludselig blev til i havet. Men hvorfor han her ikke tilføjer velsignelsen, er klart, for han indbefatter den siden under den
velsignelse, som Gud gav menneskene. Sådan var det også
her nok at sige så meget: Gud så det, og det var såre godt.
Nu vil vi gå videre og komme til Guds sidste og skønneste
gerning, nemlig menneskets skabelse.

109

v26. Og Gud sagde: Lad os skabe mennesker i vort billede, så
de ligner os.

Her bruger Moses atter en ny måde at tale på, og siger
ikke: Jorden eller havet skal… osv., men: Lad os skabe.
Herved indeslutter han klart et råd og et overlæg, som han
ikke har gjort ved de forrige skabninger. For der sagde han
uden sådan råd og overlæg: Havet skal; jorden skal; men
her tager Gud sig selv med på råd, og angiver ligesom den
plan, at han vil skabe mennesket.
Derfor angives her først en særlig forrang, som mennesket har frem for alle andre skabninger. Dyrene har meget ligt og fælles med mennesker. De bor om og hos os,
opfødes af os, spiser sammen med os den samme mad som
vi, sover og hviler hos os. Når du sådan betragter deres
omgang, næring og føde, så er der en stor lighed.
Men Moses sætter og viser her en særlig forskel mellem disse dyr og mennesket, idet han siger, at mennesket
er skabt ifølge et særligt råd og forsyn af Gud. Derfor viser
han, at mennesket er en sådan skabning, som langt overgår
alle andre dyr, der fører et naturligt liv, især så længe naturen endnu var ufordærvet. Epikur mener, at mennesket
alene er skabt for at spise og drikke; dette er ikke at afsondre og skille mennesket fra andre ufornuftige dyr, som
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også har deres drifter og følger dem. Men denne tekst her
adskiller såre stærkt mennesket fra dem, fordi den siger, at
Gud med et særlig overlæg besluttede at skabe et menneske, og ikke alene det, men også at skabe det i sit billede.
Dette billede er noget ganske andet end bugpleje, mad og
drikke, som de ufornuftige dyr også forstår og søger.
Derfor har Moses på en åndelig måde villet vise, at vi
er skabt til et højere og ædlere liv, end det timelige og jordiske liv ville være, selv om naturen var forblevet ufordærvet og fuldkommen. Og lærerne siger her med rette, at
hvis Adam ikke var faldet ved synden, så ville Gud have
overflyttet menneskene fra dette legemlige liv til et åndeligt og evigt, når et bestemt antal af hellige havde været
fuldendt. For Adam skulle ikke leve uden at spise, drikke
og avle børn; men disse legemlige ting ville have ophørt
til bestemt tid, efter opfyldelsen af de helliges antal, og
Adam ville med sine efterkommere være blevet optaget i
et evigt og åndeligt liv. Men disse gerninger af det legemlige liv, som at spise, drikke, avle børn osv., ville have været en tjeneste, som var Gud velbehagelig; hvilken tjeneste
vi da også havde ydet ham uden den syndige lyst, som nu
efter synden er i os, uden al synd og frygt for døden. Dette
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havde sandelig været et elskeligt og lysteligt liv, hvorom
vi rigtignok kan gøre os tanker, men hvortil vi ikke kan
komme i dette liv. Dog har vi endnu det, at vi efter dette
liv tror på et sådant åndeligt liv, hvortil vi især er skabt, og
som i Paradiset var os tiltænkt og forordnet af Gud, trøste
os derved og i håbet forvente det for Kristi fortjenestes
skyld.
Derfor skal man vel mærke denne tekst, hvori Helligånden så herlig pryder den menneskelige natur og adskiller den fra alle andre skabninger. Det legemlige liv ville
vel have været ligt dyrenes liv; for ligesom disse tiltrænger
føde, drikke og hvile til sit legemes forfriskning, sådan
ville også Adam i sin uskyldighedsstand have behøvet det
samme. Men når det desuden hedder, at mennesket er
skabt til et legemligt liv på den måde, at det dog er skabt i
Guds billede og lignelse, da menes herved et andet og
bedre liv end det legemlige.
Sådan havde nu Adam et dobbelt liv, et legemligt og
et udødeligt, men ikke endnu åbenbaret og kundgjort, men
i håbet. Imidlertid skulle han spise, drikke, arbejde, avle
børn osv. Dette har jeg kort villet antyde om den forskel,
som Gud gør ved sit råd, ved hvilket han adskilte os fra
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dyrene, blandt hvilke han lader os leve. Vi vil siden hen
behandle dette nærmere.
For det andet tjener de ord: ”Lad os skabe” til bekræftelse af hemmeligheden i vor tro, hvori vi tror og bekender
én eneste Gud fra evighed og dog forskellige personer i
det ene guddommelige væsen, nemlig Fader, Søn og Helligånd. Jøderne anstrenger sig rigtignok på mange måder
for at undgå denne tekst, men kan ikke fremkomme med
noget grundigt derimod; for denne tekst giver dem meget
at bestille og plager dem til døde, som Occam siger, der
udtrykker sig sådan om alle kedelige og fortrædelige sager
og spørgsmål, som han ikke kan greje.
Men her siger jøderne, at Gud taler sådan med englene,
eller med jorden og andre skabninger. Men derimod spørger jeg først: Hvorfor gjorde han da ikke dette før? For det
andet: Hvad kommer det englene ved, hvordan menneskene skabes? For det tredje nævner han ingen engel, men
siger ligefrem vi; derfor må han jo tale med nogen, der kan
skabe, hvilket sandelig ikke kan siges om englene. For det
fjerde er det også vist, at man ingenlunde kan sige, at vi er
skabt i englenes billede. For det femte sættes her begge
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ord, i to forskellige tal: Lad os skabe og: Gud skabte. Derfor viser Moses os klart og kraftig, at der i det ene guddommelige væsen, som har skabt alt, alligevel er en udelelig og evig flerhed, hvilket end ikke Helvedes porte skal
tage fra os.
Hvad dernæst jøderne siger om jorden, at Gud skulle
tale med den, duer heller ikke. For jorden er dog ikke vor
skaber. Eller hvorfor skulle han da ikke langt hellere tale
til solen? Ligesom Aristoteles siger, at ved menneskets og
solens virken avles et andet menneske. Men det passer heller ikke her, da vi jo ikke er skabt i jordens billede, men i
skaberens billede, som siger: Lad os skabe. Disse skabere
er tre forskellige personer i ét guddommeligt væsen, og
disse tre personers billede er vi; som vi derefter skal få at
høre.
Men det er dog ligefrem latterligt, at jøderne foregiver,
at Gud bærer sig ad som de store herrer og fyrster, som for
at indgyde ærbødighed og ærefrygt sådan taler om sig selv
i flertal; en sådan akademikerhøflighed (så at sige) bruger
dog ikke Helligånden; Den Hellige Skrift kender heller
ikke denne måde at tale på.
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Derfor er visselig her betegnet Den Hellige Treenighed, at der i det ene guddommelige væsen er tre personer,
Fader, Søn og Helligånd, sådan at Gud som handlende (det
er hvad angår de væsentlige gerninger, som tilkommer
hele guddommen på én gang) ikke lader sig adskille eller
dele. For alle tre personer kommer her sammen og siger:
Lad os skabe. Sådan skaber Faderen ikke et andet menneske end Sønnen, heller ikke Sønnen et andet end Helligånden, men den samme ene Gud, Fader, Søn og Helligånd,
er denne samme gernings skaber og frembringer.
På denne måde lader Gud sig heller ikke dele udadtil
(det er, hvad angår hans åbenbaring for den menneskelige
slægt); for Faderen erkendes ikke anderledes end i sønnen
og ved Helligånden. Derfor er der én Gud udadtil og som
handlende, som dog i sig selv væsentlig er tre forskellige
personer i ét guddommeligt væsen, Fader, Søn og Helligånd.
Sådanne vidnesbyrd skal være os kære og behagelige.
Og om nu både jøder og tyrker ler og spotter os, fordi vi
tror, at der er én Gud og tre personer, så må de dog efter
vidnesbyrdet i denne tekst og flere andre, som vi forhen
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har anført, følge vor mening og tro, medmindre de uforskammet vil benægte hele skriftens vidnesbyrd og anseelse. Vel kan de med spot forkaste dette, som da jøderne
mesterlig gør; men dog forbliver der i deres hjerter denne
brod, hvorfor da Gud siger: Lad os skabe; ligeledes hvorfor Moses nævner Gud i flertal ”elohim”. Sådanne tanker
kan de ikke så ganske få ud af hjertet, skønt de på mange
måder kan forsøge sig derpå. Men hvis det var visdom, at
lade hånt om sådanne vidnesbyrd, da kan vi også være så
flinke at gøre det. Men derfor holder vi Skriften meget
mere i ære, og lader den være os meget vigtigere, især
fordi Det Nye Testamente klart siger det, og Sønnen, som
er i Faderens skød, lærer os det samme endnu klarere og
tydeligere, og hvem der ikke tror ham, bespotter Gud og
fortjener den evige død. Derfor lader man disse forblindede forfalskere af Den Hellige Skrift fare, indtil de til
sidst får sin dom.
Men her kan en sige, at disse vidnesbyrd var for dunkle
til dermed at bevise en så høj artikel. Svar: På den tid måtte
sådanne vigtige ting siges og fremstilles så dunkelt, allerede af den grund, at alle disse ting var henvist til den
Herre, som skulle komme, hvis komme det var forbeholdt
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at fuldkomme alle ting, sådan også al erkendelse og åbenbaring. Hvad derfor i forvejen blev givet dunkelt, mørkt
og ligesom en gåde, alt det har Kristus åbenbaret og befalet, at det skal prædikes klart. Og dog havde de hellige
fædre ved Helligånden denne erkendelse, skønt ikke så
klar som nu, da vi hører, at i Det Nye Testamente nævnes
klart Gud Fader, Søn og Helligånd. For da Kristus kom,
måtte disse segl åbnes og klart prædikes, hvad der forhen
var åbenbaret med dunkle ord, alene for den kommende
lærers æres skyld. Og hvis ikke Helligånden havde udsat
med denne klare erkendelse til Det Nye Testamente, så
havde arianerne indfundet sig længe før Kristi fødsel. Derfor ville Helligånden først i verdens sidste tider stille
denne lyse sol og klarheden af Guds erkendelse for Djævelens næse, sådan at hans øjne skulle blændes, og han desto mere skulle pines og plages af misundelse over denne
klare erkendelse, som var givet menneskene af Gud.
For det tredje opstår her spørgsmål i stor mængde:
Hvad betyder Guds billede, i hvilket, som Moses skriver,
mennesket blev skabt? I forklaringen over dette sted gør
Augustin særlig mange ord, især i bogen om Den Hellige
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Treenighed. De andre lærere følger næsten ganske Augustins mening, og han beholder Aristoteles’ inddeling, sådan nemlig, at Guds billede er sjælens kræfter, hukommelse, tanke eller forstand og vilje. I disse tre kræfter, siger de, består Guds billede, som er i alle mennesker. For
ligesom i det guddommelige væsen, siger de, Ordet fødtes
af Faderens væsen, og Helligånden er Faderens velbehag,
sådan fremgår hos mennesket hjertets ord, som er tanken
eller forstanden, af hukommelsen, og dernæst opstår viljen, som ser hjertets tanke, og har lyst og behag i den.
Men Guds lignelse, siger de, består i nådens gave. For
ligesom ligheden er en fuldkommenhed ved billedet, sådan, siger de, bliver naturen gjort fuldkommen ved nåden.
Og det er da Guds lignelse eller lighed, at hukommelsen
prydes med håb, tanken eller forstanden med tro, og viljen
med kærlighed. På denne måde, siger de, er mennesket
skabt efter Guds lignelse, det vil sige, forstanden er oplyst
ved troen, hukommelsen sikres og styrkes ved håbet og
standhaftigheden, men viljen prydes ved kærligheden.
For det fjerde gør man også andre inddelinger. Hukommelsen, siger man, er et billede af Guds kraft, tanken
eller forstanden et billede af den guddommelige visdom,
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viljen et billede af retfærdigheden. Sådan har især Augustin og andre efter ham gjort sig umage for at udtænke
mange sådanne treheder i mennesket. For på denne måde,
mente de, kunne man desto lettere se Guds billede. Men
ligesom sådanne, ikke ganske forkastelige spekulationer
vidner om skarpe og ledige hoveder, sådan tjener og nytter
de allermindst til ret at forstå og fremstille Guds billede.
Derfor, uagtet jeg ikke forkaster eller dadler denne flid
og omtanke, hvorover man får alt, som er hos mennesket,
til at bestå af bare treheder, så véd jeg dog ikke, om der er
nogen nytte derved, især fordi man derefter går for vidt
dermed. For herfra skriver sig også talen om den frie vilje.
Den tager også sit udspring og sin begyndelse fra dette billede. For sådan siger de: Gud er fri, deraf følger, at mennesket, fordi det er skabt i Guds billede, også må have frihed i disse ting, hukommelse, forstand og vilje. Så undslipper mangen gang et menneske sådanne ord, som enten
ikke er sagt ret eller passende, eller også udtydes i en ugudelig mening. Sådan er heraf også kommet denne farlige
mening, at man offentlig har sagt, at Gud styrer menneskene sådan, at han alligevel overlader til dem selv at gøre
eller undlade, hvad deres tanke og vilje indgiver dem.

119

Heraf er da fremstået mange urigtige meninger, sådan som
når man anfører dette: Gud, som har skabt dig uden din
medvirken, vil ikke gøre dig salig uden din medvirken.
Deraf har man da sluttet, at den frie vilje er den forangående og virkende årsag til saligheden. Af samme slags er
også Dionysios' ord, der er endnu farligere end de forrige,
når han nemlig siger: Skønt Djævelen og menneskene er
faldet, så er dog de naturlige kræfter, som forstand, hukommelse, vilje osv., forblevet ganske uforandrede. Men
hvis det var sandt, så ville deraf følge, at man af sine naturlige kræfter kunne bevirke, at man blev salig.
Sådanne farlige ord af fædrene har været i gang og
gænge i alle kirker og skoler, og jeg indser heller ikke selv
endnu, hvad fædrene har villet udrette dermed. Derfor er
det mit råd, at man læser dem med forsigtighed og omtanke. De taler ofte af deres personlige stemning og egen
mening, hvori vi ikke er eller kan være enige med dem,
fordi vi ikke lever under samme forhold som dem. Derfor
forstår ulærde og tankeløse hoveder alt tankeløst, efter sin
egen mening og forstand, ikke efter den mening, fædrene
havde dermed. – Men dette lader jeg nu fare, og går til
sagen.
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Men jeg er bange for, at fordi vi aldeles har tabt dette
billede ved synden og faldet, vil vi ikke ret kunne forstå
det. En hukommelse, vilje og forstand har vi rigtignok,
men meget fordærvet og i højeste grad forvendt og svækket: Ja for at sige det tydeligere, aldeles befængt med spedalskhed og uren. For hvis disse kræfter skulle være Guds
billede, så ville deraf følge, at også Djævelen, der sandelig
har disse naturlige kræfter i langt stærkere grad end vi, var
skabt i Guds billede, ligesom da hans hukommelse og forstand er såre høj og stærk, men hans vilje i højeste grad
forstokket.
Derfor er Guds billede noget ganske andet, nemlig en
særlig Guds gerning. Hvis nogen dog endelig vil påstå, at
sjælens kræfter er Guds billede, så må han dog bekende,
at de er spedalske og urene, ligesom vi alligevel kalder en
spedalsk et menneske, uagtet i den spedalskes kød næsten
alt er dødt, dog sådan, at han endnu heftig fristes til utugt.
Derfor var Guds billede, i hvilket Adam blev skabt, den
allerhelligste og ædleste ting, idet der nemlig ikke var nogen syndens spedalskhed hverken i hans fornuft eller hans
vilje, men både alle de indre og ydre sanser var ganske
rene. Forstanden var ganske ren. Hukommelsen aldeles
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god og frisk, og viljen ganske oprigtig og sanddru, med en
såre skøn, ren og tryg samvittighed, uden al bekymring og
frygt for døden. Til denne indre fuldkommenhed kom også
den skønneste og fortræffeligste kraft og herlighed i legemet og alle lemmer, hvori han overtraf alle andre levende
væsener. For det er min visse tro, at Adams øjne før faldet
var så skarpe og klare, at han så bedre end lossen og ørnen;
ligeledes omgikkes han, som den meget stærkere, med løver og bjørne, hvis styrke dog er meget stor, på samme
måde, som vi med små hunde. Sådan var også frugterne,
som han brugte til føde, meget lifligere og sundere, end de
nu er.
Men efter faldet sneg døden sig, ligesom en spedalskhed, ind i alle evner, sådan at vi end ikke med tankerne
kan fatte et sådant billede som det, vi først havde. Adam
ville ikke have kendt sin Eva på anden måde, end med et
ganske stille og fredeligt sind og i villig lydighed mod
Gud, uden alle syndige lyster og tanker; men nu efter faldet føler vi alle, hvad der bor for en urenhed i vort kød,
som ikke alene med uren heftighed lyster og begærer, men
også væmmes, når det har fået, hvad det begærer. Derfor
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finder vi hos os selv intet deraf rent og fuldkomment, hverken fornuften eller viljen, men føler hos os en mere end
dyrisk lyst og begær. Men er det ikke en fordærvelig og
alvorlig spedalskhed, som Adam ikke havde før faldet?
Foruden at han havde større styrke og skarpere sanser end
de andre levende væsener. Hvor langt overgår nu vildsvinene menneskene i hørelse, ørnen i syn, løven i styrke osv.
Derfor kan intet menneske endog med tanken nå, hvor
langt bedre naturen var før faldet, end den nu er.
Derfor forstår jeg Guds billede sådan, at Adam havde
det i sin natur, og at han ikke alene kendte Gud og troede,
at han var god, men også førte et aldeles guddommeligt
liv, det vil sige, at han var uden frygt for døden og nogen
fare og lod Guds nåde være sig nok, sådan som man kan
se af Eva, der taler med slangen uden al frygt, ligesom vi
med et lam eller en hund. Derfor forelægger Gud dem i 1
Mos 2, 17 denne straf, hvis de overtrådte hans bud: Den
dag du spiser af det, skal du dø. Som om han ville sige:
Adam og Eva, nu lever i sikkert, uden al frygt og fare; I
føler eller ser ikke døden. Det er mit billede, hvori I lever,
ligesom Gud lever; men synder I, så vil I tabe dette billede
og dø.
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Derfor ser vi nu, hvad for fare, død og alle slags årsager til døden denne elendige natur må bære og friste, foruden det skændige begær og andre fæle synder og uordentlige rørelser i alle menneskers hjerter. Vi kan aldrig med
tryghed forlade os på Gud, men skræk og frygt plager os,
endog i søvne. Men dette og andre sådanne plager og skrøbeligheder er Djævelens billede, som han har påhæftet og
påtrykt os. Men før faldet levede Adam i højeste lyst og
sikkerhed, havde hverken at frygte for ild eller vand eller
anden fare, hvormed dette liv anfægtes, for hvilket vi frygter alt for meget.
Lad nu hvem der vil gøre arvesynden lille og ubetydelig, så får man sandelig af synderne og straffene syn for
sagen for, at den er den største og værste synd. Se alene til
utugten og vellysten, er den ikke stor og forfærdelig, både
med sin lyst og sin væmmelse? Men hvad vil vi sige om
hadet og fjendskabet mod Gud og gudsbespottelser? For
det er de rette grove synder, som i sandhed viser, at Guds
billede i os er tabt.
Når vi derfor taler om dette billede, så taler vi om en
ubekendt ting, som vi ikke alene aldrig har oplevet eller
erfaret, men som vi også uden ophør erfarer det modsatte
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af, og hører intet derom, uden ordene alene. For hos Adam
var fornuften oplyst med sand gudserkendelse, dertil en ret
og lydig vilje til at elske Gud og næsten, ligesom han elskede Eva og straks erkendte hende for sit eget kød. Dertil
kom også andre ringere gaver, men som, når man sammenligner dem med vor svaghed, også er såre store, som
en fuldkommen erkendelse af naturen i alle dyr, urter,
frugter, træer og andre skabninger.
Mener du nu ikke, når man sammenregner og sammensætter alt dette, at det da skulle give en sådan person,
i hvem du kan se og spore en afglans af Guds billede? Jo
sandelig, især når du dertil føjer magten og herredømmet
over skabningerne. Så ligesom Adam og Eva erkendte
Herren, sådan herskede de igen over de andre skabninger
i luften, i vandet og på jorden. Hvem kan nu med ord tilstrækkelig udtrykke en sådan højhed og majestæt? For jeg
tror, at Adam med et ord kunne befale en løve, ligesom vi
befaler en tæmmet hund. Sådan stod det ham også frit for
at dyrke jorden sådan at den bar, hvad han ville. For at der
dengang endnu ikke var torne og tidsler, skal vi siden hen
se; ligesom det også er min tro, at der dengang ikke var så
ækle og skadelige dyr, som der nu er.
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Men dette er arvesyndens skyld, af hvilken hele skabningen er blevet smittet; sådan at det er min tro, at før faldet var solen meget lysere. Vandet meget renere og klarere. Træerne meget frugtbarere og jorden meget rigere på
alle slags arter. Men ved synden og det skrækkelige fald
blev ikke alene kødet skæmmet med syndens spedalskhed,
men også alle de ting, som man bruger til dette liv, blev
fordærvede og svækkede; som vi nedenfor tydeligere skal
vise.
Men det er nu evangeliets gerning, atter at tilvejebringe og genoprette dette billede i os. Rigtignok har mennesket beholdt forstand og vilje, men begge dele såre forvendte og svækkede. Derfor har evangeliet især at gøre
med atter at skabe os til dette og et bedre billede. For ved
troen genfødes vi til det evige liv, eller meget mere til det
evige livs håb, så vi lever i Gud og med Gud og er ét med
ham, som Kristus siger. Men vi genfødes ikke alene til livet, men også til retfærdigheden. For troen griber Kristi
fortjeneste, tror og er forvisset om, at vi er frelste ved Kristi død. Derfra kommer da en anden retfærdighed, nemlig
et nyt liv, hvori vi, efter at vi er undervist ved ordet, ved
Helligåndens hjælp beflitter os på at være Gud lydige. Men
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denne retfærdighed begynder kun i dette liv, og kan ikke
være fuldkommen i dette syndige kød. Men Gud lader den
behage sig, ikke som om den skulle være fuldkommen eller en betaling for synden, men fordi den kommer fra et
hjerte, som i troen fortrøster og forlader sig på Guds,
barmhjertighed ved Kristus. Derefter sker der også dette
ved evangeliet, at Helligånden gives os, der kæmper mod
vantroen, misundelsen og de andre laster i os, så vi alvorlig
ønsker og begærer at ære Guds navn og hans ord.
På denne måde begynder i dette liv genoprettelsen af
dette billede i den nye skabning ved evangeliet, men fuldbringes ikke i dette liv. Men når den bliver fuldbragt i
Guds rige, da vil viljen være rigtig fri og god, forstanden
rigtig oplyst, hukommelsen stærk og fast. Da vil det også
ske, at alle skabninger underkaster sig os og bliver lydigere mod os, end de var mod Adam i Paradiset.
Men før dette bliver fuldbragt og fuldkommen i os,
kan vi ikke til fulde vide, hvad Guds billede var, der tabtes
i Paradiset ved synden. Men hvad vi nu lærer derom, det
lærer vi af troen og ordet, der ligesom fra det fjerne viser
os det guddommelige billedes herlighed. For ligesom himmel og jord først, før lyset kom til, var rå og grove, sådan
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har også de kristne dette billede groft og ufuldkomment i
sig; men Gud skal fuldkommengøre det på den yderste dag
i dem, som har troet ordet.
Derfor var Guds billede noget såre herligt, hvori indesluttedes evigt liv, evig tryghed og alle goder. Men ved
synden er det blevet sådan formørket og svækket, at vi end
ikke kan tænke os det. For ordene alene kan vi nok have
og sige; men hvem er der vel, som kan forstå, hvad det er
at leve i sød ro og sikkerhed, uden al frygt og fare, dertil
være vis og forstandig, oprigtig, from og fri for al åndelig
og timelig ulykke og elendighed? Og endnu var det noget
meget større, at han også var skikket til det evige liv. For
Adam var sådan skabt, at han, så længe han var i dette timelige liv, havde kunnet dyrke jorden, hvilket da ikke
havde været ham et kedeligt arbejde eller trættet hans legeme, men den højeste glæde; ikke for derved at tilbringe
tiden, men for at være lydig mod Gud og holde sig efter
hans vilje.
På dette legemlige eller timelige liv skulle dernæst
have fulgt et åndeligt, hvori han ikke havde behøvet at
bruge nogen legemlig spise eller lave andre ting, hvormed
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dette liv har at bestille; men havde ført et engleligt og åndeligt liv. For det kommende evige liv afmales os sådan i
Den Hellige Skrift, at vi deri hverken skal spise eller
drikke eller lave andre legemlige gerninger. Derfor siger
Paulus i 1 Kor 15, 45: Det første menneske, Adam, er blevet til en levende sjæl, det vil sige, han må leve på naturlig
vis, må spise, drikke, sove osv.; men det andet menneske
skal fornyes til det åndelige liv, skal blive et åndeligt menneske, når det atter får Guds billede. For det skal blive Gud
ligt, i liv, i retfærdighed, hellighed, visdom osv. – nu følger:
v26b. Og de skal herske over havets fisk osv.

Her overgives et rige og herredømme til den skønneste og
herligste skabning, som Gud kender, som er Guds billede,
lig den guddommelige natur, med oplyst fornuft, retfærdighed og visdom; og Adam og Eva bliver herrer og herskere over jorden, havet og luften. Og dette herredømme
tilstås dem ikke alene ifølge et råd, men ved en udtrykkelig
befaling. Men især skal man her omhyggelig betragte, at
der ikke siges til noget dyr, at det skal herske, men alle
dyr, ja hele jorden med alt, som lever på den, underkastes
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Adam alene, hvem Gud ved en mundtlig og udtrykkelig
befaling sætter til konge over hele den levende skabning.
For disse ord hørte Adam og Eva med deres ører Gud sige:
Hersk! Derfor herskede dengang endnu mennesket blot
ved sit væsen, uden våben og mure, ja uden nogen klædning, i sit blotte kød, over alle fugle, dyr og fisk.
Denne del af Guds billede har vi også tabt, så aldeles,
at vi end ikke kan tænke os den fuldkomne glæde og fryd,
som Adam havde ved at betragte hele den levende skabning. Men nu er alt i os spedalsk, ja stift og dødt. For hvem
kan begribe denne del af den guddommelige natur, at
Adam og Eva forstod og kendte alle dyrs sanser, art,
styrke, kræfter og evner? For hvad skulle det ellers være
for et rige, hvis de ikke havde vidst dette? Hos de hellige
ses og spores i dette liv vel nogenlunde Guds erkendelse,
som de har af ordet og Helligånden; men til den erkendelse
af naturen, at vi kender alle træers og urters art og egenskab og alle dyrs natur, er det umuligt atter at komme i
dette liv. Om vi nu vil prise en stor og herlig filosof eller
naturkyndig, så kan vi rose vore første forældre, så længe
de endnu var rene for synder. For disse havde den mest
fuldkomne erkendelse af Gud. Og hvordan skulle de heller
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ikke have kendt ham, hvis billede de bar og følte hos sig
selv? Desuden havde de også en klar indsigt i stjernerne
og hele stjernelæren.
Og dette var hos Eva lige så vel som hos Adam, som
man kan mærke af hendes tale, da hun svarede slangen om
træet midt i Paradiset. Her ser man tydelig nok, at hun vidste og forstod, hvortil hun især var skabt. Hun viser også
den mester, ved hvem hun véd dette, og siger: Herren har
sagt. Derfor havde hun ikke alene hørt det af Adam, men
hendes natur var så ren og fuld af Guds erkendelse, at hun
af sig selv kunne vide og forstå Guds ord.
Af denne erkendelse er intet nedarvet til os eller forblevet, uden alene en svag og ligesom død gnist. Men de
andre dyr har slet intet deraf; for de véd intet om sin skaber, hvorfra de kommer, hvordan og hvortil de er skabt;
derfor har de slet intet af Guds billede. Derfor formaner
Salmen: Vær ikke som heste og muldyr (Sl 32, 9).
Om derfor alligevel dette Guds billede er tabt i os, så
er der dog en stor forskel mellem mennesket og dyrene.
Men før faldet var der en endnu meget større og tydeligere
forskel, da Adam og Eva kendte Gud og alle skabninger
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og var ligesom opslugt af Guds lutter godhed og retfærdighed. Deraf kom da også den store enighed, at de var af
ét sind og én vilje, og der visselig i Adams øjne ikke var
nogen skabning eller noget væsen i hele verden som syntes
ham mere tiltrækkende og skøn og mere elskelig end hans
Eva. Nu må kvinden endog finde sig i at blive kaldt (som
hedningerne har sagt) et onde og en ulykke, som man ikke
kan undvære. Og det er vel tydeligt at se, hvorfor de kalder
kvinden en ulykke eller plage; men de kender ikke årsagen
til dette onde, som er Djævelen, som sådan har forfalsket,
forvendt og fordærvet denne natur.
Men hvad vi i denne skikkelse, i hvilken vi er blevet
efter faldet, udretter i dette liv, det sker ikke ved eller af
det herredømme, som Adam havde, men af kunst og flid;
ligesom vi ser, at man ved list og bedrag må fange fugle
og fisk, og at også de vilde dyr tæmmes ved kunst. For
også de dyr, som opdrættes i huse hos mennesket, som
gæs, høns osv., er af naturen meget vilde. Derfor har dette
spedalske legeme ved Guds nåde og velgerning kun et skin
af herredømmet over de andre skabninger. Men det er et
såre ringe herredømme, og slet ikke som det første, da ingen kunst, ingen list var fornøden, men hele naturen lydig
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underkastede sig den guddommelige stemme, der befalede
Adam og Eva at herske over dem. Derfor beholder vi det
blotte navn af herredømmet; men i gerningen har vi næsten ganske og aldeles tabt det. Og dog er det godt, at man
véd og betænker dette, for at vi må sukke og længes efter
denne dag, der skal komme, hvorpå alt det, som vi har tabt
ved synden i Paradiset, atter skal gengives og tilstås os.
For vi forventer et sådant liv, som også Adam skulle have
forventet, og forundrer os højlig derover og takker Gud, at
vi, som dog ved synden er så skæmmede, ødelagte og
skabte så rå og ligesom døde, dog ved Kristi nåde og velgerning har i vente den samme ære og herlighed i det åndelige liv, som Adam havde i vente, såfremt han var forblevet i det legemlige liv, som havde Guds billede.
v27. Og Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds billede
skabte han det.

Her sætter han ikke det ord: Billede og lighed, men taler
alene om billedet. Men måske har han af den grund villet
tale sådan og to gange gentage det ord billede, for at ordene skulle være sikre, tydelige og ikke tvivlsomme. Ellers ser jeg ingen grund til denne gentagelse, medmindre
vi vil forstå det sådan, som om det var sket for eftertryks
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skyld, sådan at Moses derved ville antyde, at Gud havde
stor glæde og fryd over denne sin skønneste gerning og
ligesom triumferede derved, heller ikke var så glad og fro
over de andre dyr som over mennesket, som han havde
skabt i sit eget billede. De andre dyr kaldes Guds fodspor
(fordi man i dem kan spore Guds gerning og almagt); men
mennesket alene kaldes Guds billede, som der står hos
Magister Sententiarum. For i de andre skabninger erkendes Gud ligesom ved et fodspor; men i mennesket, og især
i Adam, erkendes han rettelig. For hos mennesket er høj
visdom, retfærdighed og erkendelse af alle ting, så man
med rette kunne kalde mennesket en lille verden (det er en
skabning, hvori Gud har afbildet hele verden); for han forstår sig på himlen, jorden, den hele skabning; derfor føler
Gud lyst og glæde over, at han har frembragt så skøn en
skabning.
Men det er uden tvivl også sandt, at ligesom Gud dengang havde fryd og glæde af dette sit råd og sin gerning,
da mennesket var skabt, sådan har han også lyst til, atter
at bringe denne sin gerning til den tabte fuldkommenhed
og genoprette den ved sin søn, vor Herre Jesus Kristus. Og
dette er nyttigt og trøsterigt at betragte, nemlig at Gud har
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de bedste tanker med os og har lyst og glæde af disse sine
tanker og råd, nemlig at genoprejse til det åndelige liv ved
de dødes opstandelse alle dem, som har troet på Kristus.
v27b. Som mand og kvinde skabte han dem.

For at nogen ikke skulle tro, at kvinden var udelukket fra
det kommende livs herlighed, så omtaler Moses her begge,
manden og kvinden; for kvinden synes jo at være noget
anderledes end manden, ligesom hun da også har andre
lemmer og en svagere tanke og forstand. Og skønt Eva var
en herlig skabning og Adam lig, hvad angår Guds billede,
det er i retfærdighed, visdom og salighed, så var hun dog
en kvinde. For ligesom solen er en herligere og ædlere
skabning end månen (skønt også månen er såre skøn og
herlig), så var heller ikke kvinden manden lig i ære og værdighed, skønt hun var en såre skøn Guds gerning.
Men derfor stiller Moses her begge sammen, mand og
kvinde, og siger: Gud skabte dem som mand og kvinde,
fordi han vil vise, at også Eva er skabt af Gud og delagtig
i Guds billede og lighed, også i herredømmet over alting.
Sådan er endnu den dag i dag kvinden delagtig i det kommende liv, som Peter siger i 1 Pet 3, 7, at kvinderne er
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medarvinger til livets nådegave. Og i husholdningen er
kvinden delagtig i regimentet og sidder i lige besiddelse af
børnene og godset; og dog er der en stor forskel mellem
kønnene. Manden er ligesom solen på himlen, kvinden ligesom månen; derimod er dyrene ligesom stjernerne, over
hvem solen og månen hersker. Derfor skal vi af dette ord
først mærke, at det er skrevet, for at kvinden ikke skal udelukkes fra noget af den menneskelige naturs arv, om hun
end er en svagere del end manden. Om ægtestanden skal
vi siden tale.
For det andet er her et bevis mod Hilarius og andre,
som har ment, at Gud skabte alt på én gang. For her får vi
grund og bevis for vor mening, at disse skabelsens seks
dage ligefrem var seks naturlige dage, fordi teksten her
siger, at Adam og Eva blev skabt på den sjette dag. Denne
tekst kan man ikke fordreje. Men i følgende kapitel siges
der, i hvilken orden mennesket skabtes, nemlig at Eva
skabtes en stund efter Adam, ikke af en jordklump sådan
som Adam, men af hans ribben, som Gud under søvnen
tog ud af hans side. Det er alt sammen gerninger i tiden,
det vil sige, de vil have sin tid og er ikke sket på én gang i
et øjeblik. Ligeledes også disse, at Gud førte alle slags dyr
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til Adam, og at intet findes ligt ham osv. Alt dette er gerninger, som kræver sin tid og er sket på den sjette dag, som
Moses her først kort berører; men siden udfører han dem
videre.
Mange lærere har også den mening, at Adam syndede
på den sjette dag, og anføre til denne dags ære to slags
gerninger, nemlig at ligesom Adam syndede på den sjette
dag, sådan led Kristus på den sjette dag. Om dette er sandt,
må de se til. Men det siger Moses klart, at mennesket blev
skabt på den sjette dag, og at der blev skabt ham en kvinde.
Men mig synes det at være sandsynligere og troligere, som
jeg også derefter skal tale om, at Adam syndede på den
syvende dag, det vil sige, på sabbatten; ligesom da Djævelen endnu er fjendtlig mod sabbatten i kirken, når man lærer Guds ord. Men nu kan man heller ikke klart bevise det
af Moses. Derfor findes hos begge parter bevis mod bevis,
som kejser Maximilian plejede at sige, det vil sige, man
tvistes om beviserne og grundene. Vi lader det også forblive tvivlsomt og lader enhver beholde sin mening.
Lyra fortæller også en jødisk fabel, som også omtales
af Platon, nemlig at mennesket oprindelig blev skabt med
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to køn (sådan at mand og kvinde var sammenføjet i ét legeme); men at de derefter ved Guds kraft blev delt og skåret fra hinanden, som man da skal kunne se på ryggen.
Hertil har andre føjet uanstændigt tant. Men det andet kapitel omstøder og gendriver alle sådanne løgne. For hvis
det skulle være sandt, hvordan kunne der da stå, at Gud
havde taget et ribben af Adam og bygget en kvinde deraf?
Sådanne løgne finder man i Talmud, og de må omtales, for
at vi deraf kan se Djævelens ondskab, som indgiver folk så
urimelige ting.
Med denne fabel rimer det sig, at Aristoteles kalder
kvinden for en mislykket person og at andre kalder hende
en vanskabning. Men dem skal man lade forblive vanskabninger og vanskabningers børn, som spotter og udler en
sådan Guds skabning, hvori han selv havde lyst og glæde
som i sin ædleste gerning, som vi også ser, er skabt efter
dette Guds velbetænkte råd. Men sådanne hedenske,
usømmelige ting viser, hvordan fornuften ikke kan slutte
noget sikkert om Gud og hans gerninger, men kun opdigter
bevis mod bevis, den ene grund over og imod den anden,
og ikke formår at lære noget fuldkomment eller grundigt.
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v28. Og Gud velsignede dem, og Gud sagde til dem.

Dette har han ikke sagt ovenfor om de andre skabninger;
derfor tager han dem også med i denne velsignelse:
v28b. Bliv frugtbare.

Dette er Guds bud, som han har udtalt over denne skabning. Men du kære Gud, hvor meget har vi her tabt ved
synden! For hvilken salig stand var dog dette for mennesket, da avlingen endnu foregik med den højeste ærefrygt
og visdom, ja med Guds erkendelse; hvorimod nu kødet er
sådan overgroet og besværet med utugtens spedalskhed, at
legemet ved avlingens ægteskabelige gerning bliver aldeles fra sig selv og ikke kan forplante sig eller føde med
Guds erkendelse!
Derfor har den menneskelige natur ganske vist beholdt
sin frugtbarhed eller evne til at avle og føde børn, men meget svækket, ja ganske og aldeles besmittet og besværet
med det utugtige begærs spedalskhed og urenhed, så det
kun går lidt mere ærbart til end blandt de ufornuftige dyr.
Dertil kommer også besværet og faren med at bære og
føde barnet, møje og arbejde med at ernære det og utallig
anden uråd, ulyst og ulykke. Hvilket alt sammen minder
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os om og lærer os arvesyndens storhed, at endog den velsignelse, som endnu er forblevet i naturen, er ligesom en
forbandet og ydmyget velsignelse, om du ville sammenligne den med denne første velsignelse; og dog har Gud
skabt den og opretholder den også. Derfor skal vi med taksigelse erkende også denne svækkede velsignelse, og
holde kødets medfødte og uundgåelige spedalskhed, som
er lutter ulydighed og urenhed, hvormed legeme og sjæl er
befængt og besmittet, for en straf for synden, men skal
med håb forvente dette køds død, hvorved vi forløses fra
urenheden og genoprettes til en fuldkommen skabning, der
er endnu mere herlig og fuldkommen, end Adam var.
v28c. Hersk over fiskene i havet.

Så aldeles forblindede er vi, og véd så lidt om Gud og
skabningen, at vi ikke til fulde kan slutte eller vide, hvortil
vi i den første skabning skulle have brugt kvæget, fiskene
og andre dyr, hvis vor natur var forblevet uforandret og
hel. Men nu ser vi, at vi spiser fisk og vækster osv. og hvis
ikke disse ting daglig blev brugt og benyttet, da kunne vi
ikke vide, hvortil de var skabt; for vi ser eller har ingen
anden brug af disse skabninger. Men Adam kunne efter den
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næring, som han havde af andre langt ædlere frugter, ikke
have brugt disse skabninger på samme måde som nu vi.
For han, hvem alting var overgivet og underkastet, havde
ikke trængt til klæder, penge eller lignende; hans efterkommere ville heller ikke have været havesyge, men foruden til næring havde de brugt skabningen alene til at forundre sig over Gud og til hellig glæde, som vi i denne fordærvede natur ikke kender noget til; hvorimod der nu og
til alle tider næsten er for lidt af alle skabninger til menneskenes hjælp og næring. Derfor kan vi heller ikke tænke
os, hvad dette var for et herredømme.
v29. Og Gud sagde: Nu giver jeg jer alle planter, der sætter frø
osv.

Her ser du, med hvor stor omhu Gud antager sig det skabte
menneske. Først skabte han jorden for det som et hus,
hvori det skulle bo og leve. Dernæst beskikkede han det
andre ting, som han anså for nødvendige til dets liv. Til
sidst gav han det den gave at være frugtbar og avle børn.
Nu giver han det også mad, for at der intet skulle mangle
til et roligt og let liv. Men jeg tror, at hvis Adam var forblevet i sin første uskyldighed, ville børnene kort efter
fødslen have forladt ham for selv at forfølge og nyde al
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den lyst, som var i den første skabning. Men det er omsonst for os at tale om sådanne ting, da vi hverken kan
tænke os dem, heller ikke opnå dem i dette liv.
v29b. Og alle træer, der bærer frugt med kerne.

Det ser ud, som om Moses gør en forskel mellem korn og
vækster, som har frø, og græsset, som spirer frem og grønnes; måske af den grund, at dette, nemlig græsset, skulle
tjene til dyrenes, men det andet til menneskenes nytte. For
jeg tvivler ikke på, at det korn eller frø, som vi nu bruger
til næring og spise, dengang var meget herligere, end det
nu er. Desuden er det også min tro, at Adam ved de andre
frugters liflighed, som var opvokset af jorden, ikke ville
have spist kød, som en styg og ækel spise, hvilket dog nu
er vor største lyst og glæde, og brugen af disse frugter ville
ikke have tjent til nogen usund og overflødig fedme, men
til legemets skønhed, til et rent godt blod og et sundt udseende.
Nu lader man sig ikke nøje hverken med kød eller med
frugter eller med korn, og vi sætter ofte, på grund af uordentlig og upassende næring, vor helbred i fare; for slet
ikke at tale om de store og mere end dyriske synder med
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umådelig spisen og drikken, som hver dag tager mere og
mere overhånd og bliver mere og mere sædvanligt. Derfor
er dette en almindelig forbandelse, som er fulgt efter faldet. For det er også troligt, at først da de forbandede og
skadelige dyr er fremkommet af jorden, som er blevet forbandet for syndens skyld. Men her opstår et spørgsmål,
hvordan det passer sammen, at Adam får lov til at spise af
alle Jordens frugtbare træer, og der dog siden indrømmes
ham et eget sted på jorden, som Moses kalder Eden, til at
bebo og dyrke? Videre spørger man også, om Eden betyder hele jorden? Men at tale herom vil vi gemme til det
andet kapitel.
v31. Og Gud så alt, hvad han havde skabt, og han så, hvor godt
det var. Så blev det aften, og det blev morgen, den sjette dag.

Efter at nu Gud har gjort alle sine gerninger fuldt færdige,
taler han her som et menneske plejer at tale efter at have
fuldbragt et langvarigt arbejde, og vil sige så meget som
så: Se, nu har jeg gjort alt på det bedste; himlen har jeg
beredt som et tag, hvortil jorden er gulvet; indboet og ejendommene er dyrene med alt, hvad der findes på jorden, i
havet og i luften, maden er korn, hvede og urter; men herren over alt dette, mennesket, er også skabt, sådan at det
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har Guds erkendelse og skal bruge skabningerne, som det
lyster, i den højeste ro, sikkerhed, retfærdighed og visdom.
Nu mangler der således ikke på noget; alt er skabt i overflod, som er fornødent til dette legemlige og timelige liv;
nu vil jeg derfor holde sabbat.
Alle disse goder er for det meste tabt ved synden, og
vi er nu kun ligesom liget af dette første menneske, beholder også næppe en skygge af dette første rige og herredømme. For må vi ikke sige, at vi har tabt alt, vi som fra
udødelige er blevet dødelige, fra retfærdige er blevet syndere, fra Gud velbehagelige til Gud ubehagelige, ja af ham
forkastede og fordømte mennesker? For nu er menneskene
dødelige og syndere. Kan derfor ikke disse ting opmuntre
og opvække os til håb og forventning af den dag, som skal
komme, og af det kommende evige liv, så véd jeg ikke,
hvad der kan vække os dertil. Og dette må nu være nok til
udlægning af det første kapitel. I det følgende kapitel taler
og handler nu Moses videre om den sjette dags gerning,
hvordan mennesket blev skabt.
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Andet kapitel
v1. Og således blev himlen og jorden og hele himlens hær fuldendt.

I vor latinske tekst står der: Og al deres prydelse; men på
hebraisk lyder ordene: Og al deres hær. Og profeterne har
også beholdt denne måde at tale på, at de kalder stjernerne
og planeterne himlens hær, sådan som der står i Jer 19, 13,
at jøderne tilbad hele himlens hær, det vil sige sol, måne
og andre stjerner. Og Sef 1, 5: ” Jeg vil udrydde dem, som
på tagene tilbeder himlens hær.” Ligeså siger Stefanus i
ApG 7, 42: Gud vendte sig fra dem, og gav dem hen at
tjene himlens hær.
Denne måde at tale på har profeterne af Moses, som
her kalder stjernerne og de lysende legemer på himlen en
hær. Men menneskene, dyrene og træerne kalder han jordens hær, måske på grund af, hvad der siden skulle følge.
For Gud kalder sig derefter selv Hærskarers Herre; det vil
sige, en Herre ikke alene over englene eller ånderne, men
over hele skabningen, som ligger i felten for ham og tjener
ham. For efter at Djævelen for syndens skyld er blevet forkastet af ham, er han blevet en så bitter fjende af Gud og
mennesker, at han, hvis det stod i hans magt, i ét øjeblik
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ville berøve havet dets fisk, luften dens fugle, jorden alle
slags frugter og fordærve alt. Men Gud har skabt hele
denne skabning til at ligge i felten for os og stå rustet til
kamp mod Djævelen og onde mennesker, så længe vi har
nytte og tjeneste deraf.
v2. Og på den syvende dag var Gud færdig med det arbejde,
han havde udført, og på den syvende dag hvilede han efter alt
det arbejde, han havde udført.

Her opstår et spørgsmål. Moses siger, at Herren hvilede på
den syvende dag fra alle gerninger, som han havde udført,
det vil sige, han ophørte på den syvende dag at arbejde.
Men Kristus siger i Joh 5, 17: Min fader arbejder stadig,
og jeg arbejder også. Og dertil hører også, hvad brevet til
hebræerne i kap. 3, 18 og kap. 4, 3 taler om Guds hvile: Så
svor jeg i min vrede: de skal ikke indgå (ikke: til forjættelsens land, men:) til min hvile.
På dette spørgsmål svarer vi ligefrem sådan, at teksten selv
giver svaret derpå, idet den siger, at himmel og jord var
fuldendt. For sabbatten eller hvilen på sabbatten betyder,
at Gud på den hvilede sådan, at han ikke skabte en anden
himmel eller en anden jord; men det betyder ikke, at Gud
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ophørte med at opretholde og styre den himmel og jord,
som han havde skabt.
For på hvilken måde og hvorved Gud skabte himmel
og jord, har Moses klart lært i forrige kapitel, nemlig at
Gud skabte alt ved ordet, som når han sagde: Vandet skal
vrimle med levende væsener, Jorden skal grønnes, dertil
dyr osv.; ligeså: Bliv frugtbare og talrige og opfyld jorden
og havet osv. Disse ord forbliver og er kraftige endnu den
dag i dag. Derfor ser vi, at forplantningen altid går for sig
og sker uden ende. Og om end jorden skulle stå utallige år,
så vil dog disse ords kraft ikke forgå; men der ville være
en evig forplantning ved dette ords kraft og magt, eller, så
at sige ved denne første indstiftelse.
Derfor er dette spørgsmål let at besvare: Gud hvilede
fra sine gerninger, det vil sige, han lod sig nøje med den
himmel og den jord, som han dengang havde skabt ved
ordet, skabte ikke en ny himmel eller ny jord, eller nye
stjerner og nye træer. Og alligevel arbejder Gud endnu bestandig, da han jo ikke har forladt den skabning, som han
engang har skabt, men styrer og opretholder den ved sit
ords kraft. Sådan var det skabelsen, han hvilede fra, ikke
opretholdelsen eller bestyrelsen. Med Adam begyndte den
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menneskelige slægt; på jorden begyndte ved ordet alle
slags levende dyr, i havet begyndte fisk og fugle. Men med
Adam og disse første dyr ophørte de ikke; men dette ord,
som Gud udtalte over den menneskelige slægt: Bliv frugtbare og talrige, forbliver og virker endnu alle dage. Sådan
forbliver og virker endnu også dette: Vandet vrimler med
levende væsener og fuglene flyver. Derfor er ordets kraft
almægtig, opretholder og styrer hele skabningen.
Sådan sammenfatter og slutter Moses, at ordet var i
begyndelsen. Men fordi endnu alle ting vokser, formeres,
opretholdes og styres på samme måde som ved verdens
begyndelse, så følger deraf klart, at ordet endnu vedvarer
og ikke er dødt. Når nu derfor Moses siger: Gud hvilede
fra alle sine gerninger, så må det ikke anvendes på tingenes løb og orden, sådan som de opretholdes og styres, men
alene på deres begyndelse, sådan nemlig, at Gud efter
denne ophørte med at skabe engle, mennesker og dyr, ligeledes også nye arter og skabninger.
Bestemt er jeg, hvis du vil betragte min person, noget
nyt; for 60 år siden var jeg ikke til. Og sådan dømmer verden. Men Guds dom er en ganske anden. For Gud blev jeg
avlet og forplantet straks i verdens begyndelse, og dette
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ord: Gud sagde: Lad os skabe et menneske, har også skabt
mig. For alt, som Gud ville skabe, det skabte han dengang,
da han sagde dette, om end ikke alt på én gang står for vore
øjne. For ligesom en pil eller en kugle, som skydes ud af
en bøsse (for denne flyver hurtigere) så godt som i et øjeblik kommer til målet, og dog skydes gennem et vist rum
og en vis afstand, sådan løber Gud ved sit ord fra verdens
begyndelse til dens ende. For hos ham er der intet før eller
efter, tidligere eller langsommere, men alt er nærværende
og for hans øjne; med ét ord: Gud er aldeles uden for og
uafhængig af tiden.
Disse ord: Gud sagde, der skal være; bliv frugtbare og
talrige, ordner og bestemmer derfor skabningerne i den
skikkelse, hvori de nu er og skal være indtil verdens ende,
men Gud har ophørt med at skabe nye; for han har ikke
skabt en ny himmel eller ny jord, men som han ville, at sol
og måne skulle løbe, sådan løber de endnu. Og ligesom
han i begyndelsen fyldte havet med fisk, himlen med
fugle, jorden med kvæg og dyr, sådan opretholdes de
endnu, forbliver og består; som Kristus siger i Joh 5, 17:
Min fader arbejder stadig, og jeg arbejder også. For det
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ord, som han talte i begyndelsen, virker endnu, som Sl 33,
9 siger: For han talte, og det skete.
Men derimod indvendes: Hvordan kan det være sandt,
at Gud intet nyt har skabt, da det dog er vist, at regnbuen
blev skabt på Noahs tid? Fremdeles: Gud truer jo efter faldet med, at jorden skal bære torne og tidsler, som den ikke
havde båret, hvis ikke Adam havde syndet? Endvidere siges der om slangen, at den skal krybe på jorden, mens den
dog uden tvivl, sådan som den var skabt i begyndelsen, gik
oprejst, sådan som nu en hjort eller et andet dyr? Dette er
dog sandelig en ny skabning, sket ved et nyt ord. Ligeledes, hvis Adam ikke var faldet i synden, så ville man intet
vide af ulvenes, løvernes, bjørnenes grusomhed at sige, og
der ville på hele jorden intet modbydeligt eller skadeligt
være for mennesket. For teksten siger klart, at alt, som er
skabt af Gud, var godt. Men se dog nu, hvad for slemme
ting, der gives i naturen. Hvor megen og stor elendighed
er dog ikke legemet underkastet alene med sygdom? Ikke
at tale om andre ækle skabninger, som lopper, fluer, edderkopper osv. Og hvor mange store farer må vi ikke
frygte for af de andre grusomme og giftige dyr?

150

Men sæt, at dette intet var, så er det dog sandelig en
mægtig og ny gerning, at en jomfru føder Guds søn. Så
følger deraf, at Gud på den syvende dag ikke kan have ophørt eller hvilet, men arbejder altid, ikke alene for at opretholde skabningen, men også for at forandre og forny
den. Og sådan kan det da ikke være sandt, hvad vi ovenfor
sagde, at Gud afholdt sig fra at skabe nogen ny stand eller
ting. Svar: Moses taler her om den ufordærvede natur. For
hvis mennesket var blevet stående i den uskyldighed,
hvori det var skabt, da havde der ikke været torne, eller
tidsler, eller sygdomme, eller nogen vold og skade af dyrene, hvilket tydeligt kan ses deraf, at Eva uden frygt taler
med slangen, ikke anderledes end vi taler med en tam fugl
eller venlig hund. Og jeg tvivler ikke på, at slangen var
den skønneste skabning, og især prydet med denne gave,
at den frem for andre dyr havde den fornemste pris for
klogskab; ligesom endnu ræven og væselen roses for klogskab frem for andre dyr.
Så længe Adam endnu var hellig og uskyldig, boede
alle dyr med den største lyst hos ham og var ham villige
og beredt til alle slags tjenester. Hvis han var forblevet sådan, så havde man ikke haft nogen syndflod at sørge eller
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frygte for, og derfor var der heller ikke blevet nogen regnbue. Men synden var årsag til, at Gud gjorde mange ting
anderledes, og på den yderste dag vil der blive en endnu
meget større forandring og fornyelse af skabningen, der
nu, som Paulus siger i Rom 8, 20, er forkrænkeligheden
underlagt for syndens skyld.
Når nu Moses siger, at Herren hvilede, så taler han
med verden for øje sådan som den fra først af blev skabt;
der blev heller ikke skabt noget nyt i den, der var heller
ikke torne eller tidsler, slanger eller padder i den; var de
der, så var de i al fald uden gift og uden lyst til at skade.
Derfor taler Moses sådan om verdens skabelse i dens fuldkommenhed. For i begyndelsen var den ren og uskyldig,
fordi mennesket i den var rent, uskyldigt og uden synd.
Men da mennesket blev anderledes og kom ud i ulydighed,
da blev også den for syndens skyld anderledes; det vil sige,
på menneskets fald fulgte jordens ødelæggelse og forbandelse. Forbandet være jorden, siger Gud i 1 Mos 3, 17 til
Adam, for din skyld; torne og tidsler skal den bære. Sådan
forbandes også jorden for et menneskes, Kains, synd, så
den ikke ydermere gav sine frugter, selv når den dyrkedes,
i 1 Mos 4, 12. Dernæst følger så hele verdens forbandelse
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Syndfloden, hvori hele verden druknes og udryddes, fordærvet og forandret for syndens skyld, på nær nogle få
fromme mennesker, der opretholdes. Sådan tror jeg også,
at solens lys, fordi den blev skabt før synden, dengang var
meget klarere og skønnere.
På universiteterne har det været et almindeligt og brugeligt ord blandt teologerne: Læg mærke til tidens forskel,
så vil du kunne få Skriften til at passe og stemme overens.
Derfor må vi tale ganske anderledes om verden efter den
ynkelige fordærvelse, som fulgte ved synden, end vi havde
kunnet tale om den før, dengang den først blev skabt og
endnu var ren og fuldkommen. Men lad os betragte et eksempel, som ligger for vore øjne: De, som nu til dags har
set det forjættede land, siger, at der intet er deri, som stemmer med den pris, som det får i Den Hellige Skrift. Da
derfor en greve af Stolberg med særlig flid havde gennemrejst og beset det, skal han have sagt: At han da takkede
for sin egn i Tyskland; den ville han hellere have. For på
grund af menneskenes synder, ugudelige liv og ondskab
blev landet ufrugtbart, som der står i Sl 107, 34. Sådan var
Sodoma, før det ødelagdes med ild fra himlen, ligesom en
Guds have, 1 Mos 13, 10. Sådan følger altid forbandelsen
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på synden, men forbandelsen forandrer tingene, så det,
som var det bedste, bliver det værste. Derfor taler Moses
om skabningens fuldkommenhed, sådan som den var før
synden. For hvis menneskene ikke havde syndet, da var
alle dyrene forblevet i lydighed, så længe indtil Gud havde
optaget og flyttet mennesket fra Paradiset eller jorden til
et andet liv; men efter synden er alle ting blevet forvandlet
til det værste.
Sådan bliver det dog alligevel ved den løsning på dette
spørgsmål, som ovenfor er sat, nemlig at Gud på seks dage
fuldendte sin gerning, det vil sige, at han ophørte med at
skabe nogen ny stand eller skabning, og dengang gjorde
alt, som han ville gøre. Han sagde ikke senere på ny: Der
skal være en ny jord, nyt hav osv. Men at Jomfru Maria
har født Guds Søn, dertil er netop også den jammer og
elendighed årsag, hvori vi var kommet ved synden; hvilket
er klart og åbenbart. Dog gjorde Gud denne store og underfulde gerning, at han først ved sit ord antydede, at han
ville gøre og udføre den, ligesom han også i forvejen har
angivet andre kommende gerninger ved ordet. Det er altså
det første spørgsmål om, at Gud fuldendte himmel og jord
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og ikke skabte noget nyt. Nu må vi også lære, hvad sabbatten eller Guds hvile er, ligeledes, hvordan Gud helligede sabbatten, som teksten siger.
v3. Og Gud velsignede den syvende dag og helligede den, for
på den dag hvilede han efter alt det arbejde, han havde udført,
da han skabte.

I Mark 2, 27 siger Kristus, at sabbatten blev til for menneskets skyld, og ikke mennesket for sabbattens skyld. Men
Moses tier her stille om mennesket, og siger ikke, at sabbatten blev påbudt mennesket; men han siger, at Gud velsignede og helligede sabbatten. Dette har han ikke gjort
med nogen anden skabning. For himmel og jord eller nogen anden skabning har han ikke helliget sig; men kun den
syvende dag. Betydningen af dette er især den, at vi deraf
skulle lære at forstå, at den syvende dag især passer sig for
og bør anvendes til gudstjeneste. For helligt kaldes det,
som er afsondret fra alle andre skabninger og indviet til
Gud, at hellige vil sige at udvælge og afsondre til helligt
brug eller gudstjeneste. Denne måde at tale på bruger Moses ofte, som når han taler om hellige kar.
Det følger derfor af denne tekst, at om end Adam
havde bestået og var forblevet i sin uskyldighed, så havde
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han dog helligholdt den syvende dag, det vil sige, han
havde på den undervist sine efterkommere om Guds vilje
og gudstjenesten, havde prist og takket Gud, ofret til ham
osv. På de andre dage havde han dyrket jorden, passet
kvæget osv. Ja, også efter faldet helligholdt han denne syvende dag, det vil sige, han underviste på den sine børn,
hvilket hans sønners, Kains og Abels, offer vidner om.
Derfor er sabbatten fra verdens begyndelse beskikket til
gudstjeneste. Og sådan skulle den menneskelige natur, såfremt den var forblevet i sin uskyldighed og arvelige retfærdighed, have prist Guds ære og hans velgerninger, og
på sabbatten skulle menneskene have talt med hinanden
om Guds, deres skabers, usigelige godhed, skulle have ofret, bedt osv. For alt dette betyder og indeslutter det ord
hellige.
Fremdeles antydes i ordet ”hvile” også den menneskelige slægts udødelighed, ligesom da brevet til hebræerne
såre mesterlig handler om Guds hvile efter Sl 95, 11: De
skal aldrig komme ind til min hvile. For Guds hvile er
evig. Og Adam skulle en vis tid have levet i Paradiset efter
Guds vilje, derefter ville han være blevet optaget i Guds
hvile, som Gud ved at hellige sabbatten ikke alene ville
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antyde, men også rose og prise. Sådan ville begge dele
være sket: Dette timelige eller naturlige liv ville have været saligt og helligt, og også åndeligt og evigt. Men nu har
vi arme mennesker i stedet for også fået begge disse ting:
Det naturlige livs salighed og velfærd har vi tabt for syndens skyld, og så længe vi lever, er vi midt i døden; og dog
alligevel, fordi kirken beholder budet om sabbatten, så antydes derved, at det åndelige og evige liv atter skal genoprettes og gives os ved Kristus, ligesom da profeterne flittig
har overvejet sådanne ord, i hvilke Moses hemmelig og på
en skjult måde hentyder til kødets opstandelse og det evige
liv.
Dernæst vises her, at mennesket især er skabt til Guds
erkendelse og gudstjeneste. For sabbatten er ikke indstiftet
for fårenes og køernes skyld, men for menneskets skyld,
for at Guds erkendelse skal øves og tiltage. Og om nu end
mennesket ved synden har tabt Guds erkendelse, så har
Gud villet, at budet om at hellige sabbatten skal forblive,
og har villet, at man på den syvende dag skal høre og indprente hans ord og holde gudstjenesten, sådan som den af
ham er forordnet, så vi mennesker først skal betænke, hvad
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der især er vort kald og vor stand, nemlig at vor natur er
skabt til, at vi skal erkende og prise Gud.
For det andet, for at vi i vore hjerter skal beholde et
sikkert håb om det kommende og evige liv. For alle de
ting, som Gud har villet man skulle gøre på sabbatten, er
sikre og klare tegn og vidnesbyrd om et andet liv efter
dette. Og hvortil var det fornødent, at Gud skulle tale med
os ved sit ord, såfremt vi ikke skulle høre det til et kommende evigt liv? For hvis et kommende liv ikke er at håbe,
hvorfor lever vi da ikke som dem, med hvem Gud ikke
taler, og som ikke kender Gud? Men fordi den guddommelige majestæt taler med mennesket alene, og mennesket
alene kan erkende og gribe Gud, så følger nødvendig, at
der efter dette liv er et andet, som vi må have Guds ord og
erkendelse for at opnå. For det timelige og nærværende liv
er et naturligt liv, som også alle ufornuftige dyr har, der
ikke kender Gud.
Alt dette betyder Guds sabbat eller hvile, på hvilken,
Gud taler med os ved sit ord og vi atter taler med ham ved
bønnen og troen. Ufornuftige dyr, som hunde, heste, får,
okser osv. lærer rigtignok også at kende og forstå menne-
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skets stemme, opdrættes og opretholdes også af mennesker; men vor stand er meget bedre, vi som hører Gud,
kender hans vilje og kaldes til et sikkert håb om et udødeligt evigt liv. Som de klare og tydelige forjættelser om det
evige liv vidner om, som Gud bagefter disse dunkle antydninger (som Guds hvile og sabbattens helligholdelse) har
åbenbaret os ved sit ord; skønt også denne antydning om
sabbatten er klar nok. For sæt, at der intet andet liv var
efter dette, følger da ikke deraf, at vi hverken trængte til
Gud eller til hans ord? For hvad vi trænger til eller gør i
dette liv, det kunne vi også have uden ordet, ligesom jo de
ufornuftige dyr ernærer sig og lever, uagtet de hverken har
eller hører Guds ord. For hvordan behøver man ordet til
mad og drikke, da jo alt før er skabt?
At Gud derfor giver sit ord og befaler, at man skal
lære, øve og indprente det; fremdeles, at han befaler at hellige sabbatten og tjene ham, alt dette viser, at der efter
dette liv er et andet, og at mennesket ikke alene er skabt til
et timeligt og naturligt liv, sådan som de ufornuftige dyr,
men til et andet, som er evigt, ligesom Gud, der befaler og
forordner dette, er evig.
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Men her opstår et andet spørgsmål, som vi også ovenfor har omtalt, om Adams fald, nemlig når han faldt, på
den syvende eller på en anden dag? Og skønt intet bestemt
eller sikkert kan læres derom, så er det nu min tanke, at
han faldt på den syvende dag. For på den sjette dag blev
han skabt, ligeså blev også Eva skabt på den samme dag
om aftenen, mens Adam sov. På den syvende dag, der var
helliget af Herren, taler Gud tidlig med Adam, befaler ham
at tjene ham, og forbyder ham at spise af kundskabens træ
på godt og ondt. For det er sabbattens særlige gerning og
bestemmelse, at Guds ord på den prædikes og høres. Og
deraf er det både blevet almindelig brug i Skriften og en
sædvanlig skik, at man bestemmer morgenen til bøn og
prædiken, som Sl 5, 4 siger: Herre, om morgenen hører du
min stemme, om morgenen fremlægger jeg min sag og
spejder efter svar.
Derfor synes det, at Adam hørte Herren på den syvende dags morgen, og at Gud da overgav ham omsorgen
for huset og herredømmet over verden, og forbød ham at
spise af kundskabens træ. Herpå farer da Djævelen straks
til og taler, måske ved middagstid, med Eva, efter at Gud
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først havde talt med Adam. Det gjorde Djævelen af misundelse over denne skønneste skabning og ordning, også
af bittert had og misundelse over, at mennesket både på
jorden skulle have alt så rigelig og efter et sådant lykkeligt
timeligt liv have det evige livs håb, som Satan, havde tabt,
Ligesom han endnu plejer at gøre, hvor Guds ord er i gang;
der sparer han ingen flid eller møje for at anstifte løgn og
opvække sekter. For det gør ham ondt, at vi, ligesom
Adam i Paradiset, ved ordet bliver arvinger og borgere af
Himmeriget. Derfor tiltror han Eva at synde, bringer hende
også dertil og sejrer. Og teksten siger klart, at Herren kom
til Adam, da varmen var ophørt og dagen var blevet sval,
og fordømte Adam og alle hans efterkommere til døden.
Alt dette vil jeg gerne tro skete på sabbatten, sådan at
Adam kun var én dag, og det ikke en hel, i Paradiset og
havde sin lyst af sammes frugter.
Sådan tabte mennesket ved synden al sin herlighed,
lyst og glæde. Men hvis han var forblevet i denne uskyldighed, så havde han derfor ikke været ledig i Paradiset,
men på sabbatten havde han undervist sine børn, offentlig
lovet og prist Gud og ved betragtning og beskuelse af
Guds gerninger opvakt sig selv og andre til taksigelse. På
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de andre dage havde han arbejdet enten med at dyrke jorden eller gå på jagt; men på en ganske anden måde, end
det nu sker. For vi føler besvær ved arbejdet; men for
Adam havde det været den højeste lyst, langt behageligere
og kærere end hvile og lediggang. Og ligesom derfor anden jammer og nød i dette liv skal minde os om synden og
Guds vrede, sådan skal også arbejdet og den vanskelige
næring, vi derfor får, minde os derom og lede os til bod.
Nu fortsætter Moses med tydeligere at beskrive mennesket, hvortil han først gentager, hvad han ovenfor i det
første kapitel har sagt om det. Men skønt det kunne synes
os, at en sådan gentagelse var unyttig og for meget, så er
dog intet ord overflødigt eller forgæves, fordi han vil
skrive beretningerne smukt efter hinanden og helt.
v4-5a. Det var himlens og jordens skabelseshistorie. Dengang
Gud Herren skabte jord og himmel, var der endnu ingen buske
på jorden, og ingen planter var spiret frem.

Når han siger: ”Dengang” må dette forstås om en tid, som
endnu varede og ikke var til ende. Som om han ville sige:
Dengang stod det såre vel til med alle ting, og alt i verden
var på det bedste; men nu må jeg tale om noget andet. Heller ikke skal nogen bekymre sig om eller næsvist gruble
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og forske efter, hvorfor Moses vel har brugt denne jævne
måde at tale om buske og planter. For han skal nu til, omhyggelig at fremstille og beskrive hele menneskets beskaffenhed.
v5b-6. For Gud Herren havde ikke ladet det regne på jorden,
og der var ingen mennesker til at dyrke agerjorden. Men en
kilde brød frem af jorden og vandede hele agerjorden.

Der var, siger han, endnu ikke nogen regn, som vandede
jorden; men en kilde brød frem af jorden ligesom dug og
flød ud fra jorden, som vandede jorden, så den derefter
grønnedes desto frugtbarere. Alt dette hører med til den
tredje dags gerninger.
v7. Da formede Gud Herren mennesket af jord og blæste livsånde i hans næsebor, så mennesket blev et levende væsen.

Her kommer Moses atter til den sjette dags gerning, og viser, hvoraf mennesket, som skulle eje og dyrke jorden, er
kommet, nemlig at Gud havde skabt det af jorden, ligesom
en pottemager med hånden danner et fad af ler. Derfor
sagde han ikke ovenfor, ligesom om de andre skabninger:
Jorden skal frembringe et menneske; men han sagde: Lad
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os skabe et menneske, for derved at vise menneskets særlige herlighed og åbenbare Guds særlige råd, efter hvilket
han handlede ved menneskets skabelse. Skønt mennesket
derefter vokser og tager til ganske på samme måde som de
andre dyr; for livsfrugten dannes i moderlivet ganske på
samme måde, har sin begyndelse, sin tid, lever, vokser, tager til osv. sådan at der i dette tilfælde ingen ulighed er
mellem et drægtigt kvæg og en gravid kvinde. Men i den
første skabelse viser Moses en stor ulighed. For den menneskelige natur er skabt efter et særegent velbetænkt råd
og i Guds visdom, og tilberedt og dannet med Guds finger.
Og denne ulighed, som finder sted mellem menneskets og
kvægets skabelse og oprindelse, viser også sjælens udødelighed, hvorom jeg kort ovenfor har talt. For skønt alle andre Guds gerninger er såre at forundre sig over og meget
herlige, så viser dog det, at mennesket er den allerhelligste
skabning, at Gud holder råd med sig selv og går frem på
en anden måde, da han skaber det; han lader ikke jorden
danne og frembringe det af sig, ligesom dyrene og træerne,
men han danner det selv efter sit billede, fordi det skulle
være delagtigt i Gud og nyde hans hvile. Derfor var Adam,
før han dannedes af Herren, en død jordklump, som lå der;
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denne tager Gud og skaber deraf den allerskønneste skabning, som er delagtig i udødeligheden.
Hvis Aristoteles hørte dette, ville han le meget deraf
og holde det for den tåbeligste fabel, om det end er ganske
lifligt at høre, at mennesket efter sin første oprindelse var
en jordklump, men ved Guds visdom blev sådan dannet og
skabt, at det kunne være udødeligt. For skønt nogle af filosofferne, som Sokrates og andre, har ment og lært, at
sjælen er udødelig, så er de dog af de andre blevet udleet,
ja næsten forstødt og fordømt. Men er ikke det en stor dårskab for fornuften, at den tager sådan forargelse deraf, da
den dog endnu ser, at menneskets avling er en gerning,
som er såre at forundre sig over? For hvem ville vel ikke
anse det for tåbeligt og urimeligt, at et menneske, som skal
leve evig, avles af en blodsdråbe af sin faders lænder? Det
synes dog meget urimeligere og mere påfaldende, end at
Moses siger, at mennesket ved Guds finger er skabt og
dannet af en jordklump. Derfor lægger fornuften her for
dagen, at den ikke véd noget om Gud, som kun med en
tanke skaber af en jordklump, ikke en blodsdråbe eller sæden til et menneske, men mennesket selv, og, som Moses
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derefter siger, af mandens ribben danner en kvinde. Dette
er menneskets begyndelse og første tilblivelse.
Men efter at sådan mand og kvinde er skabt af Gud, så
avles og fødes derefter, ved Guds velsignelse, et menneske
af deres blod. Og skønt også de ufornuftige dyr avles på
denne måde, så berøves os dog ikke derved vor første oprindelses ære, hvorved vi er Guds kar, dannet af Gud selv,
og Gud er, så at sige, vor pottemager, og vi hans ler,
hvorom Esajas taler i 64, 7. Og dette angår ikke alene vor
første tilblivelse, men vi forbliver Guds jord eller ler hele
vort liv igennem, ligetil døden og i graven.
Dette kan også tjene os til at lære den frie viljes kraft
at kende, som vore modstandere priser så højt og taler så
meget om. Bestemt har vi på en måde en fri vilje, men
alene i de ting, som sker hernede blandt os. For vi er ved
Guds bud sat til herre over fiskene i havet, fuglene under
himlen og over de dyr, som er på jorden. Disse kan vi
dræbe, når vi vil, kan også bruge den næring, som de giver
os. Men i de ting, som angår Gud og sker over os, har
mennesket ingen fri vilje, men er sandelig ligesom en
lerklump i pottemagerens hånd, som alene bliver arbejdet
med, men ikke selv arbejder. For i disse ting udvælger vi
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os intet, gør hellere intet; men vi udvælges, beredes, osv.
som Esajas siger i 64, 7: Du er jo vor fader; vi er ler, og du
har formet os.
Men her opstår et nyt spørgsmål. Ligesom Moses
ovenfor, hvor han taler om mennesket, bruger en ny måde
at tale på og siger: Gud har skabt mennesket af støv af jorden, men ikke taler sådan om dyrene, sådan siger han også
her noget nyt og særegent om mennesket, nemlig at Gud
blæste livsånde i dets næse, hvilket han ikke sagde om dyrene, selv om alle dyr lige så vel som mennesket har ånde.
Her spørges derfor, hvorfor Moses har villet tale sådan?
For det andet spørges også (skønt det alt sammen i grunden kun er ét spørgsmål), da jo dog hele skriften igennem
alle dyr kaldes levende sjæle, hvorfor der da på dette sted
siges alene om mennesket, at det blev en levende sjæl?
Ovenfor sagde han vel: Jorden skal frembringe levende
dyr efter sin art; men her taler han ganske anderledes og
siger: Mennesket blev en levende sjæl. Dette har uden
tvivl bevæget og foranlediget patriarkerne, de hellige
fædre og profeterne til flittig at eftertænke sådanne ord,
hvorved de har fundet, at den særlige måde at tale på viser,
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at Moses dermed har villet antyde noget af vigtighed og
betydning.
For hvis du ser hen til det naturlige liv, hvorom Moses
her taler, så er der ingen forskel mellem et menneske og et
æsel; eftersom det naturlige liv hos begge må have mad og
drikke, må sove og hvile. Sådan får også legemerne næring og vokser af mad og drikke; men hvis de ikke spiser,
tager de af og falder hen; for maven tager maden til sig,
og når den er fordøjet, lader den gå til leveren, hvor den
bliver til blod, hvoraf alle lemmer styrkes og fornyes. Når
vi nu alene betragter dette, så er der ingen forskel mellem
et menneske og et dyr, og dog pryder Moses menneskets
liv på den måde, at han alene om det siger, at det blev en
levende sjæl, det vil sige, ikke blot levende på samme
måde som dyrene, men sådan, at det havde et herligere liv,
fordi mennesket er skabt i Guds billede. Hvilket billede
uden tvivl var tydelig og herlig at se i Adams og Evas åsyn,
så længe de endnu stod i uskyldigheden. Ligesom også efter faldet hedningerne af legemets gaver og skikkelse, at
nemlig mennesket alene går oprejst og løfter øjnene mod
himlen, har sluttet, at mennesket er den ædleste og herligste af alle skabninger.
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Og denne tekst har også Paulus set hen til, når han siger i 1 Kor 15, 45: Det første menneske, Adam, blev en
levende sjæl, den sidste Adam blev en ånd, der gør levende. Sjælens liv eller det naturlige liv kalder han at
spise, drikke, avle børn, vokse osv., som alt sammen også
er hos de ufornuftige dyr. Men derimod opstiller han det
andet og siger, at den sidste Adam blev en levendegørende
ånd, det vil sige, blev dannet til et sådant åndeligt liv, som
ikke tiltrænger disse det naturlige livs gerninger og egenskaber. Sådan lærer desuden også Paulus, at hvis Adam
ikke havde syndet, så ville han dog alligevel have levet på
naturlig vis og have tiltrængt mad, drikke, hvile osv., ville
have vokset og avlet børn osv., indtil han af Gud var blevet
optaget i et åndeligt liv, hvor han havde levet uden det naturlige væsen (så at sige), nemlig alene af Gud og ikke udvortes af urter og frugter, og det sådan, at et menneske alligevel skulle have kød og ben, og ikke blot være en ånd,
sådan som englene er.
Derfor svarer jeg nu sådan på dette spørgsmål: At Gud
ved Moses’ mund også ved denne tekst har villet vise, at
et kommende evigt liv er at håbe, hvilket Adam skulle
have haft efter dette naturlige liv, hvis han var forblevet i
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uskyldigheden. Som om Moses ville sige: Mennesket blev
til en levende sjæl, ikke blot sådan som dyrene lever, men
sådan, at Gud først derefter ret ville have gjort det levende,
også uden det naturlige liv. Dette håb om udødelighed har
vi også ved Kristus, uagtet vi for syndens skyld er kommet
under døden og al jammer. Adam ville have haft det bedre
i sin uskyldighed. Her på jorden ville han have levet blot
i lyst og fryd, og derpå ville han uden al smerte og besvær
fra det naturlige liv være blevet optaget og omflyttet til det
åndelige. Men vi omsluttes fra det naturlige til det evige
liv kun ved døden, ved kors og utallig fare, angst og nød.
Sådan skal vi lære flittig at betragte Moses med de hellige
profeter og mærke på, hvorfor han med særlig råd og overlæg taler anderledes om menneskene, end han har talt om
dyrene, nemlig for derved at opvække og styrke hos os tro
og håb om udødelighed, sådan at mennesket, skønt det efter det naturlige liv dør ligesom dyrene, dog har det håb,
at det skal leve evindelig, hvilket dyrene ikke har; så har
mennesket også Guds billede og er Gud ligt, hvilket slet
ikke er tilfældet med dyrene.
Desuden har Moses også på en skøn, listig, hemmelig
måde antydet (skønt det er dunkelt), at Gud skulle blive
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menneske, i at mennesket, som er skabt i Guds billede, efter det naturlige liv er forskellig fra et ufornuftigt kvæg,
det er en ting, som er ganske urimelig, eller, som man i det
lærde sprog kalder det, et oppositum in adjecto. Men fordi
vi alligevel er skabt i den usynlige Guds billede, så antydes
derved dunkelt, som vi skal høre, at Gud i mennesket Kristus ville åbenbare sig for verden. Sådanne vink, korte og
dunkle antydninger, har profeterne flittig samlet og mærket sig hos Moses.
v8. Gud Herren plantede en have i Eden ude mod øst, og der
satte han det menneske, han havde formet.

Her opstår en hel mængde spørgsmål om Paradiset. For
det første betyder det ord Paradis, hvad enten det nu er hebraisk, kaldæisk eller persisk (for græsk anser jeg det ikke,
skønt Suidas vil påvise, hvoraf det har fået dette navn hos
grækerne) en have. Denne have, siger Moses, plantede
Gud i Eden. Dette ord er et navneord og ikke et tillægsord,
sådan som den gamle latinske oversættelse har: ”Det dejlige Paradis”. Eden betyder jo lyst, og deraf kommer uden
tvivl det græske ord ”Hedone”. Men fordi præpositionen
”i” står derved (i Eden), vises derved klart, at det må betegne navnet på et sted; derom vidner også det, at stedets
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beliggenhed beskrives, at det nemlig lå mod øst. For når
atter den latinske oversættelse har: ”Fra begyndelsen”, da
er også dette dårlig oversat; for på hebraisk står der ”mikkedem”, som ikke betyder fra begyndelsen, men forfra eller fortil, det vil sige, som vi siger, mod eller i øst. Det er
en stedsbestemmelse, som angiver Paradisets sted, ikke tiden.
Her spørges nu, hvor Paradiset da kan have været? Og
udlæggerne gør sig her på forunderlig måde megen møje
og mange halsbrækkende kunster. Nogle mener, at det har
ligget under ækvator, mellem de to vendekredse. Andre
påstår, at for at stedet skulle være så frugtbart, måtte luften
være meget mere tempereret, end den er mellem vendekredsene under ækvator. Og hvorfor skulle jeg tale videre
derom; der er ingen grænse for sådan usikker formening
og udregning. Jeg svarer kort sådan derpå: Det er til ingen
gavn eller nytte at spørge derom, da det jo ikke længere
findes nogetsteds. For Moses skriver en beretning om de
ting, som var før faldet og Syndfloden. Derfor tror jeg, at
dette sted af Adam selv eller i al fald på hans tid blev kaldt
Eden på grund af den frugtbarhed og store skønhed, som
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Adam havde set der, og at dette navn forblev hos efterkommerne, også efter at stedet selv var gået tabt. Ligesom
man endnu har navnene Rom, Athen, Kartago osv.; uagtet
man næppe ser et spor af disse riger og byer, for tiden og
Guds forbandelse, som vi fortjener med vore synder, fortærer alt.
Da derfor verden ved Syndfloden blev ødelagt med
mennesker og dyr, blev også dette ædle glædens sted ødelagt og gik tabt. Og Origenes og flere andre taler til ingen
nytte meget urimeligt snak derom. Derfor siger også teksten, at dette sted blev bevogtet af en engel, så ingen skulle
komme derind. Om man derfor end ville sige, at denne
have ved Guds påfølgende forbandelse og straf ikke var
gået tabt, så er dog vejen dertil aldeles lukket og låst for
mennesket, det vil sige, man kan ikke finde dets sted, hvor
det lå. Også dette kunne man svare på dette spørgsmål,
skønt jeg synes bedre om den første.
Men hvad skal vi nu sige til det ord i Det Nye Testamente i Luk 23, 43: I dag skal du være med mig i Paradis,
og i 2 Kor 12, 4: Han blev rykket bort til Paradis? Jeg vil
ganske vist bekende og sige, at Kristus og røveren ikke
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kom til noget legemligt sted. For om Paulus er sagen ganske simpel og klar, fordi han siger, at han ikke véd, om han
var i legemet eller uden for legemet. Derfor er det min mening, at Paradiset på begge disse steder betyder den tilstand, hvori Adam var før faldet, fuld af al fred, ro, tryghed
og al nåde og gave, som er dér, hvor der ingen synd er.
Som om Kristus ville sige: Du skal være med mig i Paradis, det vil sige, du skal være fri og sikker for synd og død.
Dog må man vente til den yderste dag; da skal alt dette
åbenbares, ligesom Adam i Paradiset var fri og sikker for
synd, død og al forbandelse, og dog levede i håbet om et
kommende, evigt og åndeligt liv. Så det altså ligesom er et
allegorisk Paradis, ligesom også Skriften allegorisk taler
om Abrahams skød, og derved ikke mener Abrahams
kappe, men det liv, som de har, der er hensovede i troen.
For de har fred og hvile og venter i denne hvile på det liv
og den herlighed, som skal komme.
Derfor er det mit svar, at Moses skriver en virkelig historie og siger, at der var et sted mod øst, hvor der var en
såre skøn have. For, som jeg ovenfor har sagt, betyder det
ord ”mikkedem” ligefrem et sted og kan ikke forstås om
nogen tid, sådan som dog den latinske tekst har oversat
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det. Derfor er det brugeligt hos hebræerne at kalde østenvinden kadim, en tør og kold vind, hvoraf landet hentørres
og visner hen. På hint sted i verden var Paradiset eller en
have, hvori der ikke var lindetræer, ege eller sådanne
ufrugtbare træer, men alle slags ædle frugter, ligesom vi
nu anser dem for de ædleste, som bærer kanel, kryddernelliker osv. Skønt nu jorden også på de andre steder var
frugtbar og skøn, for der var endnu ikke torne eller tidsler,
så havde dog dette sted sin særlige frugtbarhed og skønhed, sådan at Eden var en udvalgt have, der overgik al
skønhed og dejlighed på hele jorden, som dog også, hvis
du ville sammenligne den med den nuværende elendighed
på jorden, var et rent Paradis.
I denne have, som Gud Herren selv på en særegen
måde havde dyrket og plantet, satte han mennesket. Alt
dette, siger jeg, er en virkelig historie. Derfor er det nu forgæves at spørge, hvor eller hvad Paradiset var? De vande,
om hvilke Moses siden taler, viser, at det må have været
Syrien, Mesopotamien, Damaskus og Egypten, i hvilke
landes midte Jerusalem ligger. For fordi det var bestemt
for menneskene og alle deres efterkommere, så må man
ikke mene, at det kun var en have, som var nogle kilometer
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bred. Det var den herligste og bedste del af jorden. Og det
er min tro, at denne have forblev ligetil Syndfloden; men
at den før Syndfloden blev bevogtet, som Moses siger, ved
englenes vagt. Sådan at stedet vel var bekendt for Adams
efterkommere, men man ikke kunne komme dertil, og det
til sidst blev tilintetgjort og ødelagt ved Syndfloden. Dette
er min mening, og sådan vil jeg svare på alle de spørgsmål,
som nysgerrige og næsvise folk kommer frem med om den
ting, som dog ikke længere er til nu efter faldet og Syndfloden.
Origenes tager forargelse af, at de vande, som Moses
omtaler, ligge langt fra hinanden, og tænker sig måske en
sådan have, som dem vi nu har. Derfor tager han sin tilflugt til den uegentlige fortolkning og siger, at himmelen
og englene var træerne og vandene, og visdommen Paradiset. Men sådanne narrestreger sømme sig ikke for en teolog; en ørkesløs digter kunne det måske ikke anstå så
ilde. Derfor har Origenes ikke set, at Moses skriver en virkelig historie og det om sådanne ting, som for længst er
forbi og borte.
Ganske på samme måde påstår endnu den dag i dag
vore modstandere, at Guds billede og lignelse forbliver
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også i et ugudeligt menneske; mens det dog, som det synes
mig, var langt rigtigere og sandere at sige, at Guds billede
er tabt efter synden, ligesom også verdens første skikkelse
og Paradiset er gået tabt. For mennesket var i begyndelsen
retfærdigt og fromt; så var også verden i begyndelsen den
skønneste bygning, med Eden en have med al lyst og
glæde. Alt dette er efter synden forandret, sådan at alle
skabninger, også sol og måne, ser ud som om de havde
iført sig sæk og aske, og de, som før var gode, er nu efter
faldet blevet onde og skadelige. Men siden fulgte en endnu
større forbandelse ved Syndfloden, som borttog Paradiset
og hele den menneskelige slægt. For hvis nu vand, som
svømmer over, kan gøre stor skade på mennesker, dyr og
marker, hvad skulle da ikke en oversvømmelse over hele
verden gøre? Når vi derfor nu efter Syndfloden vil tale om
Paradiset, så lad os tale derom som om et historisk Paradis, som har været til, men ikke længere er det, ligesom vi
også på samme måde må tale om menneskets uskyldighed.
Vel kunne vi med suk og sorg tænke derpå, fordi det er
tabt; men atter at komme dertil, formår vi ikke i dette liv.
Ligesom nu Moses ovenfor på mange måder har adskilt mennesket (som dog lige såvel som dyrene har sin
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oprindelse fra jorden) fra de ufornuftige dyr, sådan skelner
han også her imellem dem ved det særlige sted og den bolig, som Gud Herren plantede og ligesom byggede for
mennesket med større omhu, flid og pryd end den øvrige
jord. For Moses lader det være sig meget magtpåliggende,
at man ret klart skal forstå, at mennesket er en langt ædlere
og bedre skabning end alle de andre til hobe. De ufornuftige dyr havde jorden, på hvilken de skulle ernære sig; men
for mennesket tilberedte Gud en langt herligere bolig, som
det skulle have sin glæde af at dyrke, arbejde og pryde,
hvor det også skulle have sin næring og være adskilt fra
dyrene, som det dog på hele jorden skulle have under sit
regimente og herredømme.
Derfor bærer Origenes, Hieronymus og andre allegorister sig meget tåbelig ad. For fordi de ikke længere finder
Paradiset på jorden, så mener de, man må søge en anden
mening og udtydning, da det dog er to forskellige ting at
sige, at Paradiset har været til, og at sige, at det er til. For
Moses, som han plejer, når han taler på historisk vis om en
ting, fortæller kun, at Paradiset var til. Sådan var også herredømmet over alle dyr til, sådan at Adam havde kunnet
kalde på en løve og byde den, hvad han ville; men nu er
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det ikke længere til. For alle disse ting er forbi, og Moses
fortæller dem kun, for at man skal vide, at de har været til.
Fremdeles har man også bekymret sig med dette
spørgsmål: Om hvilket sted på jorden Gud skabte mennesket? Og der har været dem som med fuldt alvor har påstået, at det blev skabt i damaskenernes land, fordi de har
hørt, at damaskenernes jord skal være rød og frugtbar.
Men jeg lader sådanne spørgsmål fare, som i sandhed er
unyttige og forgæves; for os er det nok at vide, at mennesket på den sjette dag efter de andre dyr blev skabt af jord
og sat i Edens have. Men hvortil er det os fornødent at
vide, hvor det blev skabt? Det blev skabt uden for Paradiset. For således siger teksten, at mennesket blev sat i Paradiset, før Eva blev skabt; om hende siger her Moses, at
hun blev skabt i Paradiset. Dette er nok at vide. Nu vil vi
gå over til det følgende.
v9. Gud Herren lod alle slags træer, der var dejlige at se på og
gode at spise af, vokse frem af jorden.

Disse ord hører egentlig med til Paradisets beskrivelse.
For skønt hele jorden var sådan skabt og tilberedt, at den
frembragte træer med frugter, urter og frø, så havde dog
dette sted Eden sin særlige dragt. Ligesom vi kan tage en
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lignelse af, hvad vi ser for vore øjne: Træer findes der i
skoven og på marken; men når vi udvælger os et sted og
på en særlig måde dyrker det, så er det, som avles og dyrkes i haven altid, bedre, end hvad der af sig selv vokser i
skoven. Sådan var også Paradiset skabt med en særlig dyrkelse og pragt og prydet frem for den øvrige jord med
træer, som var liflige at se til og at spise af. Når han derfor
ovenfor i kap. 1, 29 sagde: Gud sagde: Nu giver jeg jer alle
planter, der sætter frø, på hele jorden og alle træer, der bærer frugt med kerne osv. så var det den nødtørftige næring;
men Paradiset gav næring og spise også til lyst, hvilken
var meget finere, bedre og lifligere, end den, som træerne
på den øvrige jord bærer, der også tjente dyrene til næring.
v9b. Og livets træ midt i haven, og kundskabens træ på godt og
ondt.

Moses beskriver Paradiset sådan, at han gør Gud til en
gartner, som, efter at han med stor flid har plantet en have
efter sit velbehag, udvælger nogle træer, som han dyrker
og elsker frem for de andre. Et af disse er livets træ, skabt
til, at mennesket, hvis det spiste deraf, skulle opretholdes
i et fuldkomment legeme, uden sygdom og træthed.
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Og her adskilles atter mennesket fra de ufornuftige
dyr, ikke alene i henseende til stedet, men også derved, at
det blev benådet med et længere livs gave, og at det altid
skulle forblive i én tilstand og skikkelse. For mens de andre dyrs legemer alene vokser og er stærke i ungdommen,
men i alderdommen bliver svage og falder hen, så skulle
det have været ganske anderledes med mennesket. Han
skulle have spist og drukket; mad og drikke havde også
forandret sig i hans legeme, men ikke på den urene måde
som nu; men dette livets træ kunne opretholde mennesket
i en bestandig ungdom, så det ikke nogensinde havde følt
nogen ulempe eller besvær af alderen. Hans pande var
ikke blevet rynket, heller ikke var hans hånd, fod eller noget andet lem på hans legeme blevet svagt, mat eller sygt.
Og mennesket havde ved denne frugts tjeneste og hjælp
altid beholdt sine fulde kræfter til at avle børn og til al
slags arbejde, indtil han endelig fra det legemlige eller naturlige liv var blevet optaget i det åndelige. Og sådan
skulle han have haft næring af de andre træer, som var
gode, fine og liflige; men dette træ skulle have været ligesom et lægemiddel, hvorved hans liv og alle hans kræfter
var blevet opretholdt i fuldkommen friskhed.
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Her opstår endnu et andet spørgsmål: Hvordan dog en
legemlig spise eller frugt havde kunnet opretholde legemet, så det ikke med tiden skulle blive sygere og svagere?
Derpå er det let at svare: Han talte, så skete det. For når
Gud af sten kan skabe brød, skulle han da ikke også ved
en frugt eller et æble kunne opretholde legemets kraft og
styrke? Vi ser jo dog endnu efter synden, at der ligger såre
stor kraft og virkning endog i de mindste urter og frø.
Men lad os betragte vore egne legemer. Hvoraf kommer den kraft, at brødet, når det spises, fordøjes ved den
naturlige varme og går over i blodet, hvoraf dernæst hele
legemet styrkes og vokser? Bring frem hele ovne med
varme, så vil du dog dermed ikke kunne bevirke, at brød
bliver til blod, hvilket dog den ringe varme, som er i vort
legeme, formår at udrette. Derfor skal det ikke undre os,
at dette træ var et livets træ, da det sådan behagede Gud,
han også plantede og dannede det på den måde. Adam
havde et naturligt og bevægelsen underkastet legeme, som
avlede børn, spiste, arbejdede osv. hvilket alt sammen er
sådanne gerninger, om hvilke man mener, at de bidrager
til at opløse legemet eller i al fald til at forandre det noget,

182

så mennesket efter naturens orden til sidst var blevet ganske opløst derved. Men mod denne naturlige orden skaber
Gud et lægemiddel og råd ved livets træ, for at mennesket
uden nogen formindskelse af kræfter skulle have et langt
og sundt liv i bestandig ungdom.
Dette er alt sammen historiske ting, hvilket jeg så omhyggelig gør opmærksom på, for at ikke uforsigtige skulle
lade sig vildlede ved fædrenes anseelse, som lader historien fare og søger allegorier. Lyra foretrækker jeg frem for
de andre og anser ham for en af de bedste, fordi han altid
omhyggelig holder sig til den virkelige historie, skønt han
undertiden lader fædrenes anseelse bevæge og overvinde
sig, sådan at han efter deres eksempel bøjer af fra den
egentlige mening og historien til upassende allegorier.
Men det er endnu forunderligere, at her tales om kundskabens træ på godt og ondt. For her spørges: Hvad dette
var for et træ, og hvorfor det kaldtes sådan? Hvordan det
var gået til, hvis dette træ ikke havde været i Paradiset?
Augustin og de andre, som følger ham, siger med rette, at
det kaldtes sådan på grund af sin kommende virkning. For
Adam var skabt sådan, at hvis han havde følt nogen mangel eller besvær i naturen, så skulle han have hjælp og råd
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derimod i livets træ, der til alle tider skulle opretholde hans
styrke og fuldkomne sundhed. Derfor ville han sådan ganske og aldeles være druknet i sin skabers godhed, hvis han
var forblevet i uskyldigheden. Han havde erkendt Gud sin
skaber og efter hans velbehag hersket over dyrene, uden al
møje og besvær, ja med den højeste lyst og glæde. For alt
var sådan skabt og tilberedt, at det ikke skadede mennesket, men kun frydede ham på det allerhøjeste.
Efter at derfor Adam var skabt sådan, at han ligesom
var af glæde i Gud, også havde sin lyst og glæde i de andre
skabninger, så skabes nu et nyt træ til at skelne mellem
godt og ondt; så Adam skulle have et bestemt tegn, hvorved han kunne vise Gud ære og tjeneste. For efter at alle
ting var overgivet ham, for at han skulle bruge dem, som
han ville, enten til sin nødtørft eller til sin lyst, så kræver
til sidst Gud af ham, at han ved dette kundskabens træ på
godt og ondt skulle vise ærefrygt og lydighed mod Gud, og
sådan ligesom have en øvelse i gudstjeneste, og ikke spise
deraf.
Hvad derfor hidtil er sagt af Moses, det henhører enten
til naturen, eller til hus og verdensstyrelsen, lovgivnings-
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væsenet eller lægevæsenet. Men dette henhører til teologien, at der her forelægges Adam et ord og bud om dette
træ, i hvilket han også, efter det naturlige liv og væsen,
skulle have et ydre tegn på, at han skulle tjene Gud og være
ham lydig i det ydre, ligesom sabbatten, hvorom vi ovenfor har talt, også især henhører til den indre, åndelige gudstjenestes anvisning, til tro, kærlighed, påkaldelse osv.
Men denne ydre måde at lære lydighed på, som blev
foretaget i den bedste mening, fik desværre det værste udfald. Ligesom vi endnu den dag i dag ser, at det ord, der
dog er det helligste og bedste, er en forargelse for de ugudelige. Dåben har Kristus indsat til at være et genfødelsens
bad; men er ikke deraf opstået stor forargelse ved sekter?
Er ikke hele læren om dåben blevet ynkelig forfalsket? Og
hvad var os dog mere fornødent, end denne ordning og
indstiftelse? Sådan var det også fornødent, at det naturlige
menneske skulle have en naturlig eller ydre gudstjeneste,
så han i henseende til legemet kunne øves i lydighed mod
Gud.
Sådan henhører nu denne tekst med rette til kirken eller teologien. For efter at Gud har givet mennesket husstand og husregimente, og sat ham til konge og herre over
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skabningerne, også har givet ham hjælp og nåde til at opretholde dette timelige liv, nemlig livets træ, så bygger han
ham nu ligesom en kirke, for at han skal tjene og takke
Gud, der med så stor godhed har givet ham alt dette. I vore
kirker har vi et alter, hvorved vi uddeler nadveren, vi har
også prædikestole, fra hvilke vi underviser folket; alt dette
har vi ikke alene for nødvendighedens, men også for højtidelighedens og kirkens prydelses skyld. Men Adams alter og prædikestol var dette kundskabens træ på godt og
ondt, ved hvilket han skulle vise Gud skyldig lydighed, erkende Guds ord og vilje og takke ham, ja, ved hvilket han
også skulle anråbe Gud imod anfægtelsen.
Fornuften ser vel nødig, at dette træ blev skabt, fordi
vi har syndet ved det og er faldet i Guds vrede og døden.
Men hvorfor ser den ikke på samme måde ligeså nødig, at
Gud har givet os loven og derefter ved sin søn åbenbaret
os evangeliet? For er ikke deraf fulgt utallige forargelser
med vildfarelser og kætterier? Derfor skal vi lære, at det
for mennesket, efter at det var skabt sådan, at det havde
alle andre levende skabninger i sin hånd og magt, erkendte
sin skaber og takkede ham, også var fornødent, at det
havde en ydre gudstjeneste og en vis lydighedens gerning.
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Og hvis Adam ikke var faldet, da ville dette træ have været
ligesom et almindeligt tempel og en hovedkirke, hvor folket havde forsamlet sig, ligesom der derefter i den fordærvede natur blev bestemt et vist sted til gudstjenesten, nemlig tabernaklet og Jerusalem. Men fordi nu kundskabens
træ på godt og ondt har forårsaget et sådant skrækkeligt
fald, får det af Moses med rette dette navn, fordi det faldt
ud til en usalig og ynkelig tildragelse.
Men her kunne man spørge: Om der kun var ét træ eller flere? Og om, efter Skriftens måde at tale på, ét tages i
stedet for mange, ligesom også vi i almindelighed plejer at
sige et æble, en pære osv. og mener dog den hele ”species”
eller den hele art frugt, ikke blot enkelte stykker? Mig synes det bestemt ikke ganske upassende at mene, at livets
træ var en vis plads midt i Paradiset og ligesom en skov,
hvori der var mange træer af samme art, og at de med ét
navn er blevet benævnt livets træ. For muligt er det, at man
ved kundskabens træ på godt og ondt kan mene kollektivt
en hel skov, der var ligesom et kapel, hvori der var mange
træer af én slags, nemlig kundskabens træer på godt og
ondt, af hvilke Gud forbød Adam at spise, ellers skulle han
lide døden. Men ikke at træets natur eller egenskab var at
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dræbe folk, men sådan, at dette på den måde blev forkyndt
ved Guds ord, hvilket ord giver alle skabninger deres kraft,
også opretholder alle skabninger, så de ikke forandre arten, men forbliver enhver i sin art, om de end forplantes i
det uendelige.
Sådan skete det ved ordet, at der strømmede meget
vand ud af en klippe i ørkenen, 2 Mos 17, 6; ligeså at kobberslangen helbredte alle dem, som så på den, 4 Mos 21,
9. Ganske på samme måde voldte også dette ene træ, eller
nogle træer af denne art midt i Paradiset, Adam døden, da
han blev Guds ord ulydig; ikke at træet var skabt med
denne natur og egenskab, men fordi det var forkyndt sådan
ved ordet. Dette skal vi også forstå om livets træ, af hvilket
Gud havde befalet Adam at spise, når han ville have fornyet sin styrke, hvilket ved ordets kraft kunne ske af dette
træ.
Dette synes fornuften at være meget latterligt, hvordan
dog en eneste plante kunne være så skadelig, at den kunne
fordærve og fordømme hele den menneskelige slægt i en
uendelig rækkefølge, og det med den evige død. Men i
planten eller æblet lå ikke denne kraft og evne. Adam bider
vel i dette æble; men i virkeligheden bider han i en brod,
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som var Guds forbud og ulydighed mod Gud. Det er den
rette og egentlige årsag til denne jammer, nemlig at han
synder mod Gud, foragter hans bud og følger Djævelen.
Det var bestemt et kundskabens træ på godt og ondt; godt
var det nemlig, fordi det bar de ædleste og kosteligste frugter; men fordi forbudet kommer dertil, og mennesket ikke
adlyder samme, så bliver det et træ, meget skadeligere end
nogen gift.
På samme måde, fordi det ved Guds ord i 2 Mos 20,
15 er ordnet og forbudt: Du må ikke stjæle, så synder enhver, der forgriber sig på fremmed ejendom. Men da det
blev jøderne i Egypten befalet, at de skulle opdrive penge
hos sine naboer og tage dem med sig, da var det ingen
synd; for Guds befaling og bud gjorde dem frie for skyld,
og ham skal man adlyde i alle ting og til alle tider. Når en
ung mand får en jomfru kær, begærer hende til ægte og
frier til hende, så bedriver han ikke hor, skønt loven byder,
at man ikke skal begære eller lade sig lyste; for ægteskabet
er indsat af Gud og befalet for dem, som uden samme ikke
kan leve kysk. Sådan er det også med disse træer. Livets
træ gør levende ved ordets kraft, hvilket forjætter og ord-
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ner det sådan; men kundskabens træ på godt og ondt volder også døden ved ordets kraft, ved hvilket det forbydes
at spise deraf.
Men det navn: Kundskabens træ på godt og ondt, har
det, som Augustin siger, deraf, at efter Adam havde forsyndet sig derved, da så og erfarede han ikke alene, hvilket
gode han havde tabt, men også, i hvor stor jammer han var
kastet ved sin ulydighed. Derfor var det i sig selv et godt
træ, ligesom også det bud, som blev føjet dertil, var godt,
at det nemlig skulle være et træ, ved hvilket Adam også
ved en ydre gerning skulle yde og bevise gudstjeneste og
lydighed; men for den påfølgende synds skyld blev det et
forbandelsens træ. –Nu tager Moses en udflugt og beskriver haven nærmere.
v10. I Eden udsprang en flod, der vandede haven. Udenfor
delte den sig og blev til fire strømme.

Den latinske tekst fejler her atter deri, at den gør et navneord, nemlig navnet Eden, til et tillægsord; ligesom også
her Origenes og dem, som har fulgt ham, atter må dadles,
fordi de gør den virkelige historie til allegorier. For sådan
var det i virkeligheden, at der i Eden var et stort vand, af
hvilket haven blev vandet; dette vand udgik fra øst og delte
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sig i fire dele, for at ingen del af haven skulle blive uden
vand. For man må her tænke sig et meget vidt rum på jorden, hvori denne have var sådan indrettet, at Adam med
hele sin efterfølgende slægt, der skulle være stor, deri
kunne have sin faste og bestemte bolig.
v11-12. Den første hedder Pishon; den snor sig gennem hele
landet Havila, hvor der er guld. Guldet i det land er fint; der er
også bedellium og shoham-sten.

Dette er noget af det, man mest forarger sig over hos Moses. For hvad der ligger for øjnene, kan man ikke nægte.
Og dette er derefter egentlig en beskrivelse af landet Indien, som han kalder Havila, hvor den store flod Pishon
er, som man kalder Ganges. De andre tre floder, Gihon,
Tigris og Eufrat, det er Nilen, Tigris og Eufrat, er også bekendt for at udspringe langt fra hinanden. Derfor er det
spørgsmålet: Fordi man véd, at disse floder, som bekendt
i den ganske verden, ligger såre langt fra hinanden, hvordan kan det da være sandt, hvad Moses siger, at de alle
udspringer af én kilde, det vil sige, at de har sin kilde og
sit løb i Edens have mod øst. For om man end ikke med
vished kan vide, hvor Nilen har sit udspring, så er der dog
sikre beviser for, at den udspringer på et sted mod syd;
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men Ganges, Tigris og Eufrat flyder fra nord og har således et udspring, der er ganske modsat den omtalte.
Derfor strider Moses jo åbenbart mod fornuften og
den velkendte erfaring, hvoraf også mange har taget årsag
til at foregive, at Eden var hele jorden. Men foruden at
dette åbenbart er falskt, forbedrer det heller ikke Moses’
mening, som siger, at alle disse floder har ét og samme
udspring og én kilde. Men skønt det nu er troligt, at hvis
Adam var forblevet i sin uskyldighed og hans slægt havde
formeret sig, ville Gud også have udvidet denne have, så
kan man dog slet ikke sige, at Eden var hele jorden; for
teksten adskiller klart Edens have fra alle andre steder på
jorden. Hvad skal vi da nu sige til denne Moses’ tekst, som
strider ganske mod fornuften og den almindelige erfaring,
hvorfor også mange har forarget sig over den, som Origenes og andre, som deraf har taget anledning til at opdigte
underlige fabler og snak? Nogle af lærerne lader sig ikke
mærke med, at de forarger sig over denne tekst, og går
ligesom med tørre fødder gennem dette hav; men det må
en lærer og udlægger heller ikke gøre.
Derfor er det min mening, som jeg også ovenfor har
antydet, at først Paradiset for syndens skyld blev ganske
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lukket for menneskene og derefter ved Syndfloden blev
ganske ødelagt og kuldkastet, så man nu ikke længere kan
se noget spor deraf. For som jeg også ovenfor har sagt, det
er min fulde overbevisning, at Paradiset endnu forblev efter Adams fald, og var bekendt for Adams efterkommere;
men man kunne ikke komme dertil for englens vagts
skyld, der med et glødende sværd bevogtede haven, som
teksten siger. Men Syndfloden ødelagde derefter alt, som
der står skrevet i 1 Mos 8, 2, at alle kilder stoppedes.
Hvem ville derfor tvivle på, at også disse floders udspring og kilder blev ødelagt og blandede mellem hinanden? Ligesom der derfor nu efter Syndfloden er bjerge,
hvor der før var skønt og dejligt fladt land, sådan er der
heller ingen tvivl om, at der nu er kilder og flodudspring
der, hvor der før ingen var, og omvendt. For hele jordens
skikkelse er blevet forvandlet. Og jeg tvivler ikke på, at det
endnu skriver sig fra Syndfloden, at man på steder, hvor
der er bjergværker, ofte finder træ, som næsten er blevet
så hårdt som sten. Så finder man også i stenene derinde
mange slags fisks skikkelser og aftryk af andre dyr. Så tror
jeg også, at det hav, som går midt over jorden og derfor
kaldes Middelhavet, før Syndfloden ikke havde brudt ind
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mellem landene, men at det ved Syndfloden fik det løb,
hvori det nu løber. Sådan var Det Røde Havs plads uden
tvivl et frugtbart land, og som det synes, måske et stykke
af denne have; sådan skriver også den persiske og arabiske
havbugt osv. sig fra Syndfloden.
Derfor må man ikke tro, at disse floder endnu den dag
i dag netop har samme udspring, som de havde før; men
ligesom jorden endnu er til og bærer træer og urter osv.
hvilket dog i sammenligning med den ufordærvede og
uforandrede natur næppe er at regne for en levning og rest
af disse rige skatte og goder, som jorden bar sådan som
den fra først af var skabt, sådan er også disse floder blevet
tilbage, men ikke på de steder, hvor de før var, meget mindre af de samme første kilder og udspring. Hvor meget er
ikke på vore egne legemer blevet fordærvet og tabt ved
synden? Derfor må man tale om hele naturen, sådan som
den er efter fordærvelsen, som om en ganske ny skikkelse
på alle ting, som naturen først har fået ved synden og derefter ved den almindelige Syndflod.
Og Gud plejer endnu at gøre sådan. Når han straffer
synden, forbander han også jorden, ligesom han truer hos
profeten Sefanias 1, 3, at han vil udrydde fuglene under
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himlen og fiskene i havet, ligesom også nu i vore dage
mange vande har færre fisk end før i tiden; heller ikke er
fuglene længere så almindelige osv. Sådan står der også
skrevet i Es 13 om Babylon. For når Gud borttager menneskene, så forsvinder også dyrene på marken, og der bliver intet andet tilbage der end uhyre, stygge og gruelige
vilde dyr. Sådan siger man, at landet Kana’an, som før i
tiden var såre rigt og frugtbart, nu er et ganske tørt og
ufrugtbart land, hvormed også Sl 107, 34 truer. Når nu
dette sker, når Gud blot straffer og angriber ét land, hvad
skal vi da ikke mene, at den straf, som på én gang gik over
den hele verden, måtte bevirke?
Derfor skal ingen forarge sig over, at Moses siger, de
fire floder havde ét udspring, mens de nu til dags er såre
langt fra hinanden og har forskellige kilder. For ingen må
tro, at verden endnu har den skikkelse, som den havde før
synden. Og fordi Origenes havde denne indbildning og
tanke, kom han ind på de mest upassende og flove allegorier.
Bestemt er floden Nilen endnu til, Ganges også osv.,
men i en sådan skikkelse, at man vel kunne sige, som Virgilius siger om Troja, efter at det var blevet ødelagt: Det
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sted, hvor Troja tidligere lå. For hvis nogen havde set Nilen og de andre floder sådan som de først var skabt og i sin
første herlighed, så ville han have set dem ganske anderledes end nu, da de ikke alene har tabt sin forrige kilde og
beskaffenhed, men også sit forrige løb; ligesom da også
alle de andre skabninger er blevet skæmmet, forandret og
fordærvet. Derfor siger Peter i ApG 3, 21, at Kristus bør
trone i Himlen indtil den tid, da alle ting bliver genoprettet.
For han viser derved, ligesom også Paulus siger i Rom 8,
20, at hele skabningen er forgængeligheden underkastet,
og at man skal håbe på en genoprettelse af alle ting, ikke
alene af mennesket, men også af himlen, jorden, solen,
månen osv.
Så er nu dette mit svar på denne tekst, at Nilen, Ganges
og de andre floder endnu er til, men ikke sådan som de var.
For ikke alene deres løb og udspring er blevet kastet rundt
mellem hinanden og blandet sammen; men også deres
skikkelse er blevet forvandlet. Ligesom et menneske nok
har fødder, øjne, ører og den skikkelse, hvormed det skabtes i Paradiset, men alle disse lemmer på det inderligste er
blevet fordærvet og ødelagt efter synden. Adam havde nok
før faldet det allerklareste og skarpeste syn, den fineste
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lugt, et legeme meget skikket og dueligt til at avle børn;
men se, hvor langt nu vore lemmer er fra denne kraft og
duelighed. Sådan er det også med disse første floder, når
du vil se hen til deres og hele skabningens første oprindelse.
Derfor venter vi på, at alle ting skal blive genoprettet,
ikke alene sjælen, men også legemet, som vi på den dag
skal have herligere, ædlere og skønnere, end det var i Paradiset. For vi skal ikke hensættes i et naturligt liv, som
efter sin art og natur er forandringen underkastet, men i et
åndeligt, hvortil også Adam skulle være blevet hensat,
hvis han havde levet uden synd. For til dette håb henviser
Kristus os, som atter genopretter vor uskyldighed ved syndernes forladelse og bevirker, at vi er i en meget bedre
stand, end Adam var i Paradiset.
Det ord ”sabab”, som Moses her bruger, er meget eftertrykkeligt, for det betyder at gå rundt omkring, ligesom
vægterne går omkring i en by. Så er Pishon eller Ganges
endnu til, hvis du ser hen til dens navn; men hvis du betragter dens skønhed, frugtbarhed, kraft og løb, da vil du
finde, at alt dette, som den nu har, næppe er en levning og
skygge af det første ædle vand.
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Landet Havila er Indien, der ligger mod øst, som Skriften her og på flere andre steder priser som et rigt land, ligesom man endnu den dag i dag anser indisk guld og indiske ædelstene for de kostbareste. Men jeg tror, at under
dette navn Havila, sådan som Moses taler derom, også må
forstås det lykkelige Arabien og andre lande nær derved.
Hvad han siger om bedellium og ædelstenen shoham-sten,
forstår jeg sådan, at han dermed mener alle slags ædle
stene. For vi ser endnu den dag i dag, at Indien ikke alene
har mange af disse ædle stene, men også smaragder, rubiner, turkiser, safirer, diamanter osv. som man gerne plejer
at kalde dem. Og her skal man atter betænke, hvad jeg
ovenfor sagde; hvis dette land endnu den dag i dag af Gud
er benådet med sådanne rige skatte og klenodier, hvor meget lykkeligere og rigere har det da ikke været før synden?
For alt, som vi nu har, er, som sagt, næppe værdig at kaldes
en levning eller rest.
v13-14. Den anden flod hedder Gihon; den snor sig gennem
hele landet Nubien. Den tredje flod hedder Tigris; den løber
øst for Assur. Den fjerde flod er Eufrat.

De andre tre floder nævner han kun ved navn; Gihon er
Nilen. Fordi denne flod flyder gennem Egypten, forstår

198

Moses under det navn Ehus, eller Etiopien, også Egypten.
Tigris betyder det hastige vand. Den fjerde, siger han, er
Eufrat, nær ved os. Sådan har vi her Paradiset beskrevet
med dets vande; men nu er det ganske tabt, og der er intet
mere tilbage end disse fire vande, der er fordærvede og
ligesom blevet spedalske, først ved synden, derpå ved
Syndfloden. – Nu fortsætter Moses og viser, hvordan
Adam, før Eva blev skabt, fik en lov, så han også skulle
have en ydre gudstjeneste, for at han skulle vise lydighed
og taknemlighed mod Gud.
v15. Gud Herren tog mennesket og satte ham i Edens have, for
at han skulle dyrke og vogte den.

Efter at Gud på mange måder har prydet og smykket jordens hele kreds har han dernæst også beredt den have, som
skulle være bolig og kongeligt sæde for mennesket, hvem
han havde overgivet herredømmet over alle dyr. Så sætter
han nu mennesket på dette sted som i et slot og tempel, af
hvilket det kunne gå ud, når det ville, og vandre omkring
på den øvrige jord, der også var såre frugtbar og lystelig,
og lege med dyrene, så ofte det ville.
Men to slags omsorg overgiver han mennesket, først
at det skal bearbejde og dyrke denne have, dernæst at det
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også skal vogte den og bevare den. Af denne befaling finder vi endnu nogle spor og tegn i denne elendighed og jammer, hvori vi er kommet. For også nu skal disse to ting
være sammen, nemlig at ikke alene landet skal dyrkes,
men hvad der er dyrket også bevares. Men begge dele er,
desværre, på utallige måder fordærvet og ødelagt. For ikke
alene dyrkningen, men også bevogtningen er fuld af al
slags møje, arbejde og jammer. Men hvad der er årsagen
dertil, det vises tilstrækkelig derefter i det tredje kapitel;
for her skal vi få at se, at denne jordens bygning er kastet
omkring og stygt forandret med torne, tidsler, ansigtets
sved og utallig anden jammer. For ikke at tale om, hvor
megen møje og arbejde næringen koster, hvor vanskeligt
og surt falder det dog, og hvor megen møje og arbejde må
der ikke til, for at få et barn opdraget?
Men hvis Adam var forblevet i uskyldigheden, da
skulle han have dyrket jorden og plantet urtegårde, ikke
alene uden besvær, men ligesom legende og med den højeste fryd. Når der var blevet født ham børn, da havde de
ikke så længe behøvet og tiltrængt modermælken, men de
kunne måske straks stå på sine ben og selv havde søgt sin
næring uden noget arbejde og møje for forældrene, sådan
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som vi nu ser med de små kyllinger. Men nu ser man, med
hvor stor elendighed og jammer vor fødsel og begyndelse
sker.
Og hvis vi ville tale om næringen eller maden, da ser
vi, at ikke alene andre dyr har denne tilfælles med os; men
det ene menneske berøver og frastjæler også det andet den
med list. Derfor må man have mure, gærder og andre låsemidler; og dog kan man næppe beholde, hvad man med
stort arbejde har frembragt og erhvervet sig. Således har
vi endnu dyrkning eller arbejde, men meget uligt det første, ikke alene deri, at det går til med det højeste besvær
og ulyst, men også deri, at jorden ligesom med uvilje og
såre sparsomt giver, hvad den havde givet Adam med den
største villighed og i overflod, hvor han så havde sået, enten i haven eller uden for den. Så havde han heller ikke
behøvet at frygte for tyve og mordere, men han havde haft
alt i stille fred og sikkerhed.
Sådan ser vi også i dette stykke, hvad arvesynden er
for en jammer og skade, når vi betragter tornene, tidslerne,
ukrudtet, ansigtets sved. For ligesom mennesket ved synden åndelig er faldet, sådan er han også legemlig faldet i
straf; for arbejdet er en straf, som i uskyldsstanden havde
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været en leg og lyst. Og vi erfarer også nu i denne naturens
jammer og elendighed, at hvor man har en lystelig have,
der er det ikke alene ikke noget arbejde at så, plante og
grave, men det sker også med flid og lyst. Men hvor meget
mere fuldkommen havde dette da været sådan i Paradiset
i uskyldighedsstanden.
Men her er det også nyttigt at minde om, at mennesket
ikke er skabt til lediggang, men til arbejde, selv om det var
forblevet i uskyldighedsstanden. Derfor gør man ret i at
dadle og fordømme det ledige liv, som munke og nonner
førte.
Men ligesom vi sagde om arbejdet og dyrkningen, at
den ville være gået for sig uden fortræd og ulyst, sådan
havde også bevogtningen og forsvaret været den højeste
lyst, mens den nu derimod er fuld af fare. Adam havde
med et ord, ja alene med et vink, forjaget bjørnene og løverne. Vi har bestemt endnu bevogtningen, men nu er den
gruelig og skrækkelig, da vi til den må have sværd, spyd,
bøsser, mure, gærder, volde osv. og dog kan vi næppe beholde vort i fred. Derfor har vi kun dunkle og næsten ganske udslettede spor af arbejdet og bevogtningen.
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Andre udlægger denne tekst sådan, at det var Gud, som
skulle dyrke og vogte den. Men teksten taler ligefrem om
menneskeligt arbejde og bevogtning, ligesom der nedenfor siges, at Kain var en landmand. Og i Job Bog og Prædikerens Bog kaldes kongerne landmænd, ikke alene for
arbejdets, men også for bevogtningens skyld. Men som
sagt, hos os er arbejde og bevogtning sørgelige og vanskelige ord; men i begyndelsen var de en leg og menneskets
højeste lyst.
v16-17. Men Gud Herren gav mennesket den befaling: Du må
spise af alle træerne i haven. Men træet til kundskab om godt
og ondt må du ikke spise af, for den dag du spiser af det, skal
du dø!

Dette er anordningen og indstiftelsen af kirken, før endnu
husvæsenet og statsvæsenet var til. For Eva var endnu ikke
skabt. Men kirken anordnes og indstiftes uden mure og nogen pragt, på det rummeligste og lysteligste sted. Efter at
kirken er indstiftet og ordnet, bliver også husregimentet
bekræftet, idet Gud giver Adam Eva til medhjælp. Sådan
bliver kirken indrettet før huset, ligesom der da også ligger
mest vægt på den.
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Men før faldet var der intet statsvæsen, det var heller
ikke fornødent. For statsvæsenet er en nødvendig hjælp og
et lægemiddel for den fordærvede natur. For lysterne og
de indre drifter må der sættes en bom for ved lovenes tvang
og straf, for at de ikke skal have sin gang for vidt og frit.
Derfor kunne man med rette kalde den borgerlige forfatning et syndens rige, ligesom også Paulus i Rom 8, 2 kalder Moses en syndens og dødens tjener. For statsvæsenet
har især det til hensigt at sætte bom for synden, ligesom
Paulus i Rom 14, 4 siger, at øvrigheden bærer sværdet til
straf over de onde. Hvis derfor ikke menneskene ved synden var blevet onde, så havde man ikke trængt til noget
statsvæsen eller det verdslige regimente og orden, men
Adam havde levet med sine efterkommere i den højeste
glæde, ro og sikkerhed, og havde med en finger kunnet
forebygge og udrette mere, end nu alle sværd, straf og galger formår. Der havde heller ikke været nogen røver eller
morder, ingen tyv eller bagtaler eller løgner; hvortil havde
man da behøvet love eller noget statsvæsen, der er ligesom
et brandjern og grueligt lægemiddel, hvorved de skadelige
lemmer afskæres, så de andre må forblive friske?
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Derfor havde Adam i Paradiset foruden kirken også
fået omsorgen for husvæsenet. Men derfor ordnes kirken
først, fordi Gud derved, ligesom ved et tegn, vil vise, at
mennesket er skabt til noget andet, end dyrene. For fordi
den indsættes og ordnes ved Guds ord, er det vist, at mennesket er skabt til et evigt og åndeligt liv, til hvilket Adam
skulle være blevet overflyttet, men uden død, efter at have
levet i Edens have og på den øvrige jord uden besvær og
ulyst. Der havde heller ikke hos ham været et så skændigt
begær, som der nu er i menneskene; men kærligheden mellem mand og kvinde havde været enfoldig, ren og uden al
syndig begærlighed; sådan var også børneavling gået til
uden synd, og havde været en lydighed. – Mødrene havde
uden smerter båret og født børn, som også var blevet opdraget uden sådan jammer og stor møje.
Men hvem kan dog med ord beskrive denne uskyldighedens store herlighed, som vi har tabt? Bestemt har naturen beholdt mandens kærlighed og attrå til kvinden, ligeså
frugterne af børneavlingen, men med gruelig besmittelse
af utugten og med stor kummer og smerte ved fødslen.
Dertil kommer skam, blusel og forvirring, også blandt ægtefolk, så ofte de vil nyde den tilladte omgang. Sådan står
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overalt arvesyndens store og jammerlige skade os malet
for øjnene. Bestemt er det ikke ondt at avle børn, velsignelsen derved er også god; men disse ting er sådan ødelagt
og fordærvet ved synden, at ægtefolk ikke kan benytte
dem uden skam. Men hvis Adam var forblevet i uskyldigheden, da havde intet deraf fundet sted; men ligesom mand
og hustru uden skam sidder til bords og spiser med hinanden, sådan havde det også været en særlig ære at avle og
føde børn, og ingen skam eller blusel. Men jeg vender tilbage til Moses.
Her anordnes, som sagt, kirken, før endnu husholdningen var til. For Herren prædiker her for Adam, og forelægger ham et ord, som, om det end er kort, dog er værd, at vi
taler noget udførligere derom. For denne prædiken ville
have været Adams og vores alles bibel, hvis han var blevet
stående i uskyldigheden. Vi havde da heller ikke tiltrængt
papir, blæk, penne og så utallige mange bøger, som vi nu
må have, og kunne dog ikke opnå tusindedelen af den visdom, som Adam havde i Paradiset. Men denne korte prædiken ville have sammenfattet og indesluttet hele visdommens studium og havde vist os afmalet ligesom på en tavle
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Guds godhed, som havde skabt naturen ren og fuldkommen, uden nogen skade og afbræk, som derefter fulgte på
synden.
Og denne prædiken, hvilken, som teksten viser, Adam
alene hørte, skete på den sjette dag, og Adam meddelte den
siden til Eva. Og hvis de ikke begge havde syndet, så
havde Adam foreholdt sine efterkommere dette eneste
bud, hvoraf der da var blevet de bedste teologer, de lærdeste jurister og de mest erfarne læger. Nu har man bøger,
som ikke er at tælle, hvori man underviser teologer, jurister og læger; og dog kan alt det, som vi lærer ved bøgernes hjælp, næppe kaldes en levning imod denne visdom,
som Adam havde øst af dette ene ord. Så aldeles er alt fordærvet og tabt ved arvesynden.
Derfor ville dette kundskabens træ på godt og ondt, eller dette sted, hvorpå sådanne træer var plantet i stor
mængde, have været den kirke, hvor Adam om sabbatten
havde forsamlet sig med sin kommende slægt og hvor de,
efter styrkelse fra livets træ, havde lovet Gud og prist ham,
fordi han havde overgivet dem herredømmet over alle
skabninger på jorden, sådan som Salme 148 og 149 næsten
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indeholder og viser en sådan taksigelsens form, idet de byder solen, månen, stjernerne, fiskene osv., at prise Gud;
skønt ingen Salme er så høj og herlig, at jo enhver af os
havde kunnet gøre en bedre og mere fuldkommen, hvis vi
var avlet af Adam i uskyldighedsstanden. Og Adam ville
have prist Guds største velgerning, at han med sin hele
slægt var skabt i Guds billede, havde formanet sine efterkommere til at leve hellig og uden synd, dyrke haven trolig
og bevogte den omhyggelig, også med højeste flid vogte
sig for kundskabens træ på godt og ondt. Og her havde
mennesket således haft dette ydre sted, brug, ord og gudstjeneste; derpå var de atter gået til deres arbejde og deres
bevogtning, indtil den bestemte tid var fuldkommen, da de
med højeste lyst og glæde skulle optages i Himlen.
Men nu taler vi om sådanne goder som om en tabt skat
og sukker og længes efter denne dag, hvori alt atter skal
erstattes og genoprettes os. Dog er det godt, at man ofte
tillige tænker på det gode, som vi har tabt, og det onde,
som vi har på os, og hvorunder vi lever i al elendighed, for
at vi skal opvække os til at håbe og forvente vore legemers
forløsning, hvorom apostlen Paulus taler i Rom 8, 23. For

208

hvad sjælen angår, da er vi allerede forløst ved Kristus, og
holder denne forløsning i troen, indtil den åbenbares.
Men det er også nyttigt ved denne tekst at betragte, at
Gud har givet Adam ordet, gudstjenesten og religionen
ganske simpelt, rent og enfoldigt, hvorved der ikke var nogen særlig møje og omkostninger. For han byder ham ikke
at slagte okser, brænde røgelse, give løfter, faste, eller
spæge og plage legemet; men det alene vil han, at han skal
prise Gud, takke Gud, glæde sig i ham og vise ham denne
lydighed, at han ikke skal spise af det forbudte træ.
Af sådan gudstjeneste har vi i dette vort køds svaghed
endnu på en måde noget tilovers, hvortil Kristus atter har
hjulpet os, nemlig at vi også lover og takker Gud for al
slags velsignelse, åndelig og legemlig; men i virkeligheden er dette intet andet end en levning. Men når vi efter
dette elendige liv kommer til englenes kor, da skal vi yde
denne gudstjeneste i større hellighed og renhed. Sådan er
det også endnu en levning af den salige stand, hvori Adam
fra først af var, at vi ved ægteskabet vogter os for horeri
og kan undgå det, ligeledes at dette legemlige og timelige
liv ikke alene har næring og underhold, skønt med stor
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møje og arbejde, men at det også har beskyttelse og redning mod mange slags skader og farer, hvori vi ellers
måtte blive. Dette er bestemt levninger, men meget elendige, hvis man vil se hen til, hvordan det var i begyndelsen.
Videre må jeg her advare jer for de falske profeter, ved
hvem Satan på mange slags måder søger at forfalske den
rene lære. Men jeg vil fortælle en historie, som jeg selv har
oplevet, hvordan jeg af en sektånd er blevet anfægtet og
plaget i henseende til begyndelsen af denne lære. I teksten
står der: ”Vajezav Jehova”, Herren bød; og dog turde
denne person gøre denne indvending derimod; loven er
ikke sat for den retfærdige, 1 Tim 1, 9; Adam var dengang
endnu retfærdig: derfor blev ingen lov givet ham. Deraf
udspandt han da videre, at dette ikke var nogen lov, men
kun en formaning. Men fordi der ikke er nogen synd, hvor
der ikke er nogen lov, Rom 4, 15, så kom han til slut derhen, at han sagde, at arvesynden intet er, og gjorde sig til,
pukkede og pralede med dette sammenlappede bevis, som
om han havde truffet og fundet en sådan skat, som hidtil
havde været skjult og ubekendt for hele verden. Men nu er
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det nyttigt at se, hvor djævlen vil hen, så vi kan møde ham
klogt.
Det er sandt, begge ord er af Paulus, at loven ikke er
sat for den retfærdige, 1 Tim 1, 9 og at hvor der ikke er
nogen lov, er der heller ikke overtrædelse, Rom 4, 15. Men
for en god teolog passer det sig, at han giver agt på Djævelens list og forehavende, som derefter også hans tjenere,
de stakkels sofister bruger. De beråber sig vel på Skriften
(for det ville jo også være latterligt, om de ikke ville forebringe folk andet end deres egne drømme). De forebringer
den ikke hel, men griber altid sådanne ord, som er for dem;
men det, som er mod dem, enten forbigår de og det listelig,
eller forfalsker det med fordrejede forklaringer.
Sådan i Matt 4, 2-3, da Djævelen hørte, at Kristus under sin store hunger holdt fast ved sin tillid til Gud, understod han sig til at ville føre ham til den forbudte tillid, det
er til at friste Gud, og dertil brugte han ordene i Sl 91, 1112, som just passede for ham: ”Han vil give sine engle befaling om at beskytte dig på alle dine veje. De skal bære
dig på hænder, så du ikke støder din fod på nogen sten.”
Men det, som ikke passede for hans forehavende, nemlig
at englene skulle bevogte os på vore veje eller i vort kald,
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det omgik han listig og lod det være. For i disse ord ligger
gendrivelsen af hele hans bevis, sådan nemlig, at englene
bestemt er vore vogtere og bevarer os, men kun så længe
vi holder os til vore veje. På denne løsning henviser Kristus på en skøn måde, idet han derimod foreholdt ham det
bud i 5 Mos 6, 16; ”Du må ikke udæske Herren din Gud”.
For derved viser han, at det ikke er menneskets veje at
flyve i luften; for det er fuglenes veje; men de trapper, som
gik ned fra templet, var skabt til, at man på dem let og uden
fare kunne komme ned. Når vi derfor er i vort kald eller
embede efter befaling af Gud eller mennesker, som har ret
til at kalde os, da skal vi tro, at det ikke kan mangle os på
de kære engles beskyttelse.
Dette er en nyttig regel, når man må tviste med sværmerånder. For uforsigtige folk bliver bedraget og forført,
når de har at gøre med listige og forslagne folk, der efter
vane sætter sammen, hvad der skal holdes ud fra hinanden
og ikke hører sammen, og ikke anfører Skriftens ord i deres helhed. Og det samme sker også ved dette bevis: Loven er ikke sat for den retfærdige; Adam var retfærdig,
derfor blev der ikke givet ham nogen lov, men kun en formaning. Hvem der her ikke er forsigtig og klog, bliver let
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og før han ved af det, fanget i en skrækkelig følgeslutning,
at det nemlig ikke var nogen synd, at Adam spiste af æblet,
fordi der endnu ikke var nogen lov. For det er sandt, hvor
der ikke er lov, er der heller ikke overtrædelse.
Og jeg havde nær sagt, at også i vor tid er nogle blevet
bedraget netop ved dette bevis. For sådan taler de om arvesynden, som om den ikke var nogen skyld, men alene
en straf ligesom også Erasmus på et sted med udtrykkelige
ord siger, at arvesynden var en straf for vore første forældre, som vi efterkommere også må tage på os på grund af
fremmed skyld, uden at vi har fortjent det. Ligesom et
uægte barn må bære skam og skændsel, ikke for sin, men
for moderens skyld; for hvordan kan den, siger han, have
syndet, som endnu ikke er født? En sådan bevisførelse
stemmer vel med fornuften, behager den også, men er fuld
af synd og gudsbespottelse.
Hvad er da fejlen ved dette bevis eller denne følgeslutning? Just den sædvanlige fejl, at teksten ikke anføres hel,
men med den højeste utroskab lemlæstet og forkortet. For
i sin helhed lyder teksten sådan: Vi véd, at loven ikke er
sat for den retfærdige, men for uretfærdige og ulydige,
ugudelige og syndere osv. Hvad følger nu deraf andet end
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at Paulus taler om den lov, som er givet efter synden, og
ikke om den, som Gud Herren gav, da Adam endnu var
fuldkommen, from og retfærdig? For den retfærdige, siger
Paulus, er loven ikke sat; deraf følger uimodsigelig, at loven er givet for den syndige og skadelige natur.
Men er det ikke stor synd og uærlighed, at man i så
vigtige sager kaster Skriftens ord rundt mellem hinanden
og sammenblander dem? Adam er ikke efter faldet, hvad
han var før faldet i uskyldighedsstanden; og dog gør sådanne sværmere ingen forskel mellem den lov, som blev
givet før synden, og den, som er givet efter synden; men
hvad Paulus siger om den lov, som er kommet efter synden, det anvender de med løgn og gudsbespottelse på den
lov, som blev givet i Paradiset. For hvis der ikke havde
været nogen synd, så havde heller ikke den lov været, som
forbyder synden, som jeg ovenfor sagde, at den fuldkomne
natur ikke havde tiltrængt statsforfatning og love, der er
ligesom et brandjern og, som Paulus kalder det i Gal 3, 24,
en opdrager til Kristus. Ligesom et barn, fordi det er ondt,
må have en opdrager og ris, og en fyrste og regent, fordi
han har ulydige borgere og undersåtter, må have politi og
fængsler. Derfor taler Paulus ligefrem om den lov, som var
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nødvendig, efter at naturen var blevet fordærvet ved synden.
Men nu sagde jeg også ovenfor, hvorfor Adam tiltrængte denne befaling angående kundskabens træ på godt
og ondt, nemlig for at have en ydre gudstjeneste og en ydre
lydighedens gerning mod Gud. Englen Gabriel er også
uden synd og en ren og uskyldig skabning; og dog får han
befaling af Gud til at forkynde Daniel store ting, ligeså til
at bebude Jomfru Maria, at hun skulle blive den Herre Kristi moder, hvilken var fædrene forjættet. Det er jo dog bud
eller befalinger, som er givet til en syndefri natur. Sådan
byder også her Herren Adam før faldet, at han ikke skal
spise af kundskabens træ på godt og ondt, hvilket han også
villig og med stor lyst og glæde havde ladet være med,
hvis han ikke var blevet bedraget og forført af Djævelen.
Men Paulus taler om en anden lov, nemlig, som han selv
klart siger, om den, som ikke er givet den retfærdige, men
de uretfærdige. Hvem er nu enten så dum eller gal og afsindig, at han heraf ville slutte, at Adam ikke fik nogen
lov, på baggrund af, at han hørte, at Adam var retfærdig?
For deraf følger intet andet end at denne lov, som er givet
de uretfærdige, ikke er givet den retfærdige Adam; men
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fordi den retfærdige Adam alligevel fik en lov, så må deraf
følge, at dette var en anden lov end den, som derefter blev
givet de uretfærdige.
Derfor begår man ved denne bevisførelse, som ovenfor sagt, fejlen eller synden at bruge løsrevne skriftsteder
og blande dem sammen; for teksten anføres ikke hel, men
lemlæstet. Desuden er der her også en dobbelt tvetydighed. Først deri, at loven før synden er ét, loven efter synden et andet; dernæst at det at være retfærdig er noget ganske andet før synden end efter synden. Dette er nyttigt at
mærke sig, og sådan skal de kunster tjene og anvendes i
vigtige sager og kivsmål. For de er ikke opfundet til den
unyttige tvist, som man har drevet på universiteterne for at
man ved dem kan klare sig ud af store og vanskelige sager.
Ligesom da også Djævelen har store planer med dette bevis, nemlig at få folk til at tro, at der ikke er nogen arvesynd; hvilket i sandhed intet andet er end at fornægte Kristi
lidelse og opstandelse. Derfor skal dette ord af Paulus ikke
hindre os; men vi kan dristig slutte med Moses, at Adam i
sin retfærdighed fik lov og bud, nemlig at han ikke skulle
spise af kundskabens træ på godt og ondt; ligesom Gud
giver englene bud og befaling. Men fordi han overtrådte
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dette bud, syndede han, og avlede derefter i synden mennesker, som også er syndere.
v17b. For den dag du spiser af det, skal du dø.

Først viser denne klare trussel, at der var givet Adam en
lov. For det andet beviser den også, at Adam var skabt i
uskyldighedens og retfærdighedens stand; for der var
endnu ikke nogen synd, fordi Gud ikke havde skabt synden. Havde nu Adam holdt sig efter dette bud, så var han
aldrig død. For døden er kommet for syndens skyld. Sådan
var også alle andre træer i Paradiset skabt til, at de skulle
tjene mennesket til dette naturlige liv og opretholde det
friskt og sundt, uden nogen mangel eller forandring.
Men os synes det nu at være en forunderlig ting, at
dette naturlige liv skulle være uden døden, og hvad der
plejer at forårsage den, som sygdomme, udslæt, fordærvede og stinkende vækster i legemet osv. ligesom der i
uskyldighedsstanden ikke i menneskets legeme var eller
gik derfra noget urent eller stinkende; men alt var skønt og
uden nogen mangel eller afbræk på lemmer og sanser; og
dog var det et naturligt liv. For Adam spiste, drak, fordø-
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jede osv., og skulle også have udført andre naturlige gerninger i dette liv, hvis han var forblevet sådan, så længe
indtil han var blevet optaget i et åndeligt og evigt liv.
For det har vi også tabt ved synden, at der nu ligger
noget skrækkeligt mellem det timelige og kommende eller
evige liv, nemlig døden. Men i uskyldighedsstanden ville
denne overgang også have været liflig og glad, ved hvilken
Adam var blevet afhentet til det åndelige liv, eller, som
Kristus kalder det i evangeliet Matt 22, 30 til englenes liv,
hvor alle naturlige gerninger ophører. For i de dødes opstandelse skal vi hverken spise, eller drikke, eller tage til
ægte osv. På denne måde ville disse naturlige ting være
ophørt, og der ville være fulgt et åndeligt liv, ligesom vi
da også endnu ved den Herre Kristi nåde tror, at det skal
komme. Da skulle Adam have aflagt denne barnlige ære
og iført sig den himmelske, skulle også have aflagt alle
jordiske gerninger, som dog havde været rene og uden al
ulyst og besvær, og skulle fra denne barnlige uskyldighed
(så at sige) være blevet overflyttet i en voksen uskyldighed,
som englene har, og også vi skal have i det kommende liv.
109. For derfor kalder jeg det en barnlig uskyldighed,
fordi Adam ligesom var skabt i en mellemtilstand (for at
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kalde det sådan), det vil sige, i en ny tilstand, hvori han
kunne bedrages af Djævelen og falde i den jammer, som
han siden også kom i. Sådan fare for at synde og falde vil
der ikke være i den fuldkomne uskyldighed, som vi skal
have i det kommende åndelige liv; og dette betyder her
også denne trussel om straf: For den dag du spiser af det,
skal du dø. Som om han ville sige: Du kan bestemt forblive
i det liv, hvortil jeg har skabt dig, men dog er du ikke ganske udødelig, sådan som englene. Dit legeme er ligesom
stillet midt imellem; du kan forblive der og derefter overflyttes til en evig udødelighed; men på den anden side, er
du ikke lydig, så skal du hjemfalde til døden og tabe udødeligheden.
Derfor er der en stor forskel mellem den åndelige tilstand eller englenes liv og Adams uskyldighed. Englene,
sådanne som de nu er, kan ikke falde; men Adam kunne
falde, for han var i en sådan tilstand, hvori han kunne blive
udødelig (for han var uden nogen synd) og kunne fra
denne barnlige ære overflyttes til et evigt liv, hvor han
ikke mere kunne synde. Men på den anden side kunne han
også falde fra denne barnlige uskyldighed i fordømmelse,
synd og død, hvilket også skete. Han var jo udødelig, fordi
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han havde de træer, hvis frugter kraftigt skulle tjene til at
forynge livet; men denne udødelighed var ham ikke så bestemt sikret og bekræftet, at det var umuligt, at han atter
skulle falde i dødelighed
Men hvorfor Gud skaber mennesket i denne mellemtilstand, det tilkommer ikke os at oplyse eller næsvist at forske derefter; heller ikke det, at mennesket blev skabt sådan, at af én, nemlig Adam, alle de andre avles. Men sådan
er englene ikke skabt; for de avler ikke, avles heller ikke,
men lever i et åndeligt liv. Men det er vel at undre sig over,
at Gud skabte mennesket med den bestemmelse, at han,
uagtet han skabte det til et naturligt liv og naturlige og legemlige gerninger, dog alligevel gav det de samme forstandens kræfter, som englene har, sådan at mennesket er
sammensat af to naturer, en som det har tilfælles med de
andre dyr, og en, som er englene lige.
Men fordi vi her tilfældigvis erindrer og kommer til at
tale om englenes natur, må vi også omtale, at fædrene skriver, at det forholdt sig omtrent på samme måde med menneskets og med englenes skabelse. Men nu må man ikke
tro, at englene på samme måde som menneskene avles og
forplantes ved hinanden; for sådan avling er der ikke i den
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åndelige natur; men sådan, at der var en ufuldkommenhed
både hos menneskene og hos englene. For ligesom jeg
sagde om mennesket, at det af Gud ligesom var sat midt
imellem, sådan var også englene, det første øjeblik de var
skabte, heller ikke dannet så faste og bestandige af natur,
at de ikke havde kunnet synde. Derfor siger Kristus i Joh
8, 44, at Satan ikke blev stående i sandheden. Og derfor
har de hellige fædre tænkt sig, at der opstod en kamp og et
oprør mellem englene, af hvilke nogle sluttede sig til den
skønneste engel, som på grund af visse gaver hævede sig
over alle de andre. Dette synes ikke at være langtfra sandheden, stemmer også vel med, hvad Kristus siger, at han
ikke blev stående i sandheden, og hvad Judas siger i sit
brev v. 6, at englene ikke bevarede sin oprindelige værdighed, men forlod sin egen bolig. I denne betydning har de
også udlagt teksten i Es kap. 14. om Lucifer. Men hvad
denne angår, da er det vist, at profeten her taler om kongen
af Babylon, som ville sidde på Guds trone, det vil sige,
ville herske over det hellige folk og templet.
Lad der nu have været en tvedragt mellem englene, eller lad, hvad jeg synes bedre om, de stolte engle have for-
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arget sig over Guds søns store ydmyghed og villet foretrække og hæve sig over ham; er det vist, at også englene
var i en sådan uskyldighedsstand, som kunne forandres.
Men mens de onde engle blev sådan dømt og forbandet,
blev de gode sådan bekræftede og bestyrkede, at de siden
ikke længere kan synde; for de er alle udvalgte, ligesom
også de onde og uduelige alle er forkastede. Men hvis dragen eller de onde engle var forblevet i sin syndefrihed, så
ville også de derefter være blevet sådan bekræftede og bestyrkede, at de ikke havde kunnet falde. På denne måde
siger fædrene, at englene blev skabte i retfærdighed, og
derefter også bestyrkede i den; men de, som faldt, de blev
ikke stående i sandheden, som Kristus siger.
Men vi må ikke tro, at der i tallet var få af dem, for
Kristus siger i evangeliet i Luk 11, 18, at Satan har et rige.
Og ligesom der blandt røverne er en, som ved sit råd og
sin magt styrer alt, sådan har også de onde engle sin fyrste
og øverste, Beelzebul, som var anstifter af dette oprør og
denne spaltning mellem dem.
Men her opstår et spørgsmål, hvorom alle sofisters bøger snakker en hel del, og dog intet sikkert indeholder,
nemlig, hvad den arvelige retfærdighed er? Og nogle gør
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den til en sædelig kraft eller evne, andre til noget andet.
Men hvis vi vil følge Moses, kunne vi sige, at man kan
kalde det arvelig retfærdighed, at mennesket var retfærdigt, sanddru, oprigtig, ikke alene i det ydre og legemlige,
men især indvendig, i hjertet; at det kendte Gud, adlød
med lyst og glæde, forstod Guds gerninger uden nogen andens undervisning, af sig selv. Herpå er det et klart eksempel, at da Adam sover en dyb søvn, og Gud danner Eva af
hans ribben, erkender Adam Guds gerning straks han vågner, og siger: Det er ben af mine ben. Men er ikke det en
høj, herlig forstand, at han forstår og erkender Guds gerning, så snart han ser den?
Til denne arvelige retfærdighed hører det også, at
Adam elskede Gud og Guds gerning af ganske hjerte og
med den reneste kærlighed; ligeså at han levede i fred med
de andre skabninger, uden frygt for døden og uden ængstelse for nogen sygdom. At han også havde et legeme, der
var skikket til i alt at adlyde ham, uden nogen ond lidenskab og uren lyst, som vi nu føler i vore legemer. Ligesom
vi kunne gøre os en skøn og sikker forestilling om den arvelige retfærdighed, når vi betragter den fordærvelse, som
vi nu føler i denne vor natur.
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Når sofisterne tale taler om arvesynden, så taler de
alene om den elendige og skændige utugt og begær. Men
egentlig er arvesynden hele naturens fald, hvorved først
forstanden er fordunklet, så vi ikke længere kan mærke og
forstå eller have lyst til hans vilje, heller ikke hans gerninger. Dernæst er også viljen på en underfuld måde forvendt
og fordærvet, så vi ikke stoler på Guds godhed og barmhjertighed, ikke frygter Gud, men er trygge, lader Guds
ord og vilje være og følger kødets lyst og tillokkelse. Ligeledes at vor samvittighed ikke længere er stille og tilfreds, men forsager, søger og følger usømmelige og forbudte midler og hjælp, når den tænker på Guds dom. Disse
store og afskyelige synder stikker så dybt i naturen, at man
i dette liv på ingen måde kan få dem ganske ud; og dog
omtaler de elendige sofister dem ikke med et ord. Sådan
viser arvesynden, hvad den arvelige retfærdighed var, og
på den anden side kan man også ved at betænke den arvelige retfærdighed forstå, hvad arvesynden er, nemlig tabet
og manglen af den arvelige retfærdighed, ligesom blindhed er tab eller mangel af syn.
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Og dette strækker sig meget længere, end munkene
mener, som forstår den arvelige retfærdighed alene om
kyskheden, da man dog først skulle betragte sjælen og derefter legemet, hvilket også sådan er besmittet og tilsølet
med ond lyst. Men i sjælen er den værste skade, at den har
tabt Guds erkendelse, at vi ikke takker Gud alle vegne og
i alle ting, at vi ikke har lyst til hans værker og gerninger,
ikke forlader os på ham, bliver ham fjendske og bespotter
ham, når han angriber os med velfortjent straf. Ligeledes
når vi har at bestille med vor næste, da følger vi vore lyster
og egne lidenskaber, røver, stjæler, er horkarle, mordere,
er herskesyge, uvenlige, ubarmhjertige osv. Bestemt er
også begæret eller utugten en del af arvesynden; men meget større er hjertets indre synder, som vantro, blindhed,
fortvivlelse, fjendskab og gudsbespottelse; hvilken åndelig jammer og elendighed Adam i sin uskyldighed ikke
kendte til.
Deraf kommer også mange slags straf for arvesynden,
som man ikke kan benævne bedre end ved at sige, at arvesynden er tabet af al fuldkommenhed, som Adam havde i
Paradiset, som at han var af en hurtig og skarp forstand og
straks forstod, at Eva var af hans kød, at han også straks
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og rigtig kendte alle skabninger, at han var retfærdig,
sanddru, af en herlig fornuft og en oprigtig, men dog
endnu ufuldkommen vilje. For fuldkommenheden skulle
gemmes til det åndelige liv, efter det naturlige. – Dette må
nu være nok om denne tekst, hvori kirkens indstiftelse og
anordning foreholdes os. Nu siger Moses videre:
v18. Gud Herren sagde: Det er ikke godt, at mennesket er
alene. Jeg vil skabe en hjælper, der svarer til ham.

Om kirken har vi hørt, at den er sammenfattet i ordet og
gudstjenesten og dermed indstiftet; for til borgerlig og
verdslig ordning trængte naturen ikke, så længe den endnu
var fuldkommen og uden synd. Nu indsættes også husvæsenet, og Gud gør den ensomme Adam til en ægtemand,
skænker ham en hustru, som han tiltrængte til den menneskelige slægts forplantning. Men ligesom jeg ovenfor angående menneskets skabelse sagde, at Adam blev skabt efter en veloverlagt plan, sådan ser vi også her, at Eva dannes med særlig omhu. Dette viser Moses os atter, for at vi
skal se, at mennesket er en særlig skabning, skabt til at
være delagtig i guddommelighed og udødelighed. For et
menneske er en bedre skabning end himmel og jord med
alt, som er i dem.
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Men især siger Moses om den anden del af den menneskelige natur, nemlig kvinden, at hun er skabt med en
særegen omhu af Gud, for at vise, at det kvindelige køn,
der skulle tjene til den menneskelige slægts forplantning,
også har del i det liv, som ventede Adam. Og deraf følger,
at hvis kvinden ikke var blevet forført ved slangen, og ikke
havde syndet, så ville hun i alle stykker have været Adam
lig. For at hun nu må være manden underdanig, det er en
straf, som blev hende pålagt efter synden og for syndens
skyld, ligesom også anden nød og fare, som arbejdet og
smerterne ved fødslen og utallig anden jammer. Derfor var
Eva ikke sådan, som kvinder nu er; men hendes stilling var
langt bedre og herligere, eftersom hun ikke i nogen ting,
hverken i legemlige eller åndelige gaver, var Adam ulig.
Men her er det et spørgsmål, når Gud siger, at det ikke
var godt, at mennesket var alene, om hvad slags godt taler
han da? Eftersom Adam jo var retfærdig og ikke tiltrængte
nogen kvinde sådan som vi, der har et syndigt, fordærvet
og spedalsk kød. Svar: Gud taler om det fælles gode, som
angik hele den menneskelige slægt, ikke om det, som kun
angår én person. For at Adam var syndefri, det var et gode,
som alene angår hans person; men han havde endnu ikke

227

det fælles gode, som dyrene havde, af hvilke enhver art
avler og forplanter sig. For Adam var endnu alene og
havde ikke nogen medhjælp til denne herlige gerning at
avle børn og opretholde sin art. Derfor vil det gode her sige
den menneskelige slægts formering. Og sådan havde
Adam, skønt han var syndefri og retfærdig, endnu ikke det
gode, hvortil han var skabt, nemlig udødeligheden, i hvilken han, hvis han var forblevet i uskyldigheden, i sin tid
var blevet optaget af Gud. Og det er meningen, at Adam
bestemt var den skønneste skabning, og, så vidt hans person angik, har fuldt op; men endnu mangler der ham ét,
nemlig gaven til at forplante slægten og sådan velsignes;
for han er endnu alene.
Men efter at nu naturen er fordærvet, er kvinden nødvendig ikke alene til forplantningen, men også til fællesskab og til livets beskyttelse; for husholdningen tiltrænger
kvindens tjeneste; ja, hvad der er beklageligt, kvinden er
også nødvendig som lægemiddel mod synden. Derfor skal
man hos kvinden se begge disse ting, hustjenesten og dette
lægemiddel, som Paulus siger i 1 Kor 7, 2: Men for at
undgå utugt skal enhver mand have sin hustru, og enhver
kvinde sin mand. Og Magister Sententiarum siger med
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rette, at ægtestanden i Paradiset blev indsat til tjeneste,
men efter synden også til lægemiddel. Sådan må vi nu
bruge kvinder for at undgå synd; hvilket bestemt næsten
er skændigt at sige, men er dog sandhed; for de, som kun
for nyttens skyld tager sig kvinder, er kun meget få.
Men dyrene har ikke denne nød; derfor kommer de for
største delen kun sammen én gang om året og lader sig
nøje dermed, som om de i gerningen ville sige og bevise,
at de kun gjorde det for nyttens skyld. Men med menneskene er det anderledes; der må mand og kvinde komme
sammen i ægtestanden for at undgå synd. Derfor bliver vi
også avlede og født i synd; for forældrene kommer ikke
alene sammen for at tjene Gud, men også for deri at have
et lægemiddel til at undgå synden med.
Og alligevel, under dette lægemiddel og i denne elendige stand opfylder Gud Herren sin velsignelse, så der i
synd og med synd avles og fødes mennesker; hvilket i Paradiset ikke ville have været sådan. For avlingen ville have
været en såre hellig gerning og uden noget begær og utugt
(som nu findes derved), og børnene ville være blevet født
med arvelig retfærdighed og sandhed, havde straks erkendt Gud uden lære og formaning, prist og takket ham
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osv. Men disse ting er nu alle sammen tabt, og det er dog
nyttigt, at vi betænker dem, så vi kan kende forskellen
mellem den stand, hvori vi nu er, det er arvesynden, og
den, hvori Adam var, det er den arvelige retfærdighed, på
hvilken vi også håber, når alle ting skal genoprettes, ApG
3, 21.
I henseende til de ord ”lad os skabe” har jeg ovenfor
bemærket, at Eva af den grund skabes med særlig velbetænkt plan, for at man kan se, at også hun henhører til et
evigt og bedre livs samfund; for dyrene, der kun har et naturligt liv, er uden håb om et evigt liv.
Den latinske tekst har: ”En medhjælp, som er ham
lig”; men på hebraisk står der: ”En medhjælp, som er hos
ham.” Dette ord gør også en forskel, hvorved kvinden,
som et menneske, adskilles fra alle dyrs hunner, som ikke
altid er hos sine hanner. Men kvinden i den menneskelige
slægt er skabt sådan, at hun alle vegne og altid kan være
hos sin mand; ligesom også de kejserlige love kalder ægtestanden et uopløseligt og uadskilleligt samfund. Men
hunnerne hos dyrene begærer kun hannen én gang om året;
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og når de er blevet drægtige, så går de atter til sine og sørger for sig selv, bryder sig ikke mere om de unger, som de
tidligere har født, bor heller ikke altid hos sine hanner.
Men anderledes er det med ægtestanden blandt menneskene. Her må kvinden sådan forpligte sig mod manden,
at hun skal blive hos ham og bo hos ham som ét kød. Og
hvis Adam var forblevet i uskyldighedstilstanden, da
havde dette været det mest elskelige samliv mellem mand
og kvinde, og også avlingens gerning ville have været ganske hellig og ærbar, heller ikke havde den skamfølelse,
som nu er til stede og kommer af synden, da have været til
stede, så mand og kvinde derunder må skjule sig. Men ligesom det nu ikke er nogen skam at spise, drikke, sove
med sin hustru, sådan ville også det ægteskabelige samkvem have været en ære og ingen skam.
Men er ikke det et skrækkeligt fald? For i virkeligheden er der ingen herligere og underfuldere gerning i hele
naturen end avlingen, som næst efter gudstjenesten er den
højeste gerning, og Adam og Eva i sin uskyldighed havde
lige så vel kunnet gøre det uden synd, som love og takke
Gud uden synd. Denne gerning forbliver endnu i naturen,
ligesom andre levninger af den første skabelse. Men hvor
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skændig er denne gerning ved faldet fordærvet og forvendt? Mand og kvinde vies ærbart sammen for menigheden, men de selv kommer sammen med den højeste skam,
for ikke at tale om, hvad for en urenhed, der stikker i kødet, som den dyriske lyst og begær, hvilket alt sammen er
åbenbare tegn på arvesynden.
Sådan blev nu kvinden givet Adam til en medhjælp;
for alene kunne han ikke avle børn, ligesom heller ikke
kvinden alene kunne føde børn. For det er vel en stor ære
og pris for mand og kvinde, at manden ved avlingen bliver
fader, men kvinden moder og mandens medhjælp. Men
når vi ser hen til uskyldighedsstanden, da var avlingen
langt bedre, elskeligere og helligere.
Nu finder man mange folk, som ønskede, at de ingen
børn havde, og denne mere end barbariske grusomhed og
umenneskelighed findes mest hos de adelige og store herrer, som af denne årsag ofte afholder sig fra ægteskab, for
ikke at få arvinger og børn. Endnu skændigere er det også,
at man finder herrer og fyrster, som lader sig tvinge til ikke
at gifte sig, for at deres slægt ikke skal blive for stor. Sådanne folk er værd, at deres minde udslettes af jorden. Og
hvem ville ikke forbande sådanne svin og urene kroppe?
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Men, som sagt, det er også et tegn på og en frugt af arvesynden; ellers ville vi forundre os over avlingen som over
Guds højeste gerning og ville love og prise den, som den
højeste gave.
Deraf er det da også kommet, at man har angrebet det
kvindelige køn med forhånelser og bespottelser, hvilket
især den ugudelige ugifte stand har drevet meget på. Men
nu er det meget mere en stor velgerning, at Gud ligesom
mod vor vilje opretholder os det kvindelige køn, både for
forplantningens skyld og som lægemiddel mod utugt. I Paradiset skulle kvinden være mandens medhjælp, kun sådan, at hun tillige skulle tjene ham; men nu er hun især og
allermest et lægemiddel, hvorom man næppe kan tale uden
skam; bruge det kan man jo ikke uden skam. Det er syndens skyld. For i Paradiset ville det legemlige samkvem
mellem mand og kvinde være sket uden al skam, som en
gerning, forordnet og velsignet af Gud, og det havde været
en ærbar lyst, ligesom at spise og drikke. Nu er det, desværre, en så skændig og skrækkelig lyst, at den af lægerne
sammenlignes med den skrækkelige sygdom den faldende
syge. Ja der er i sandhed en ret sygdom ved og med avlingens gerning. For fordi vi er i syndens og dødens stand, så
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må vi også på os selv bære denne straf, at vi ikke kan have
at bestille med kvinden uden afskyelig begær og utugt og
ligesom en skrækkelig faldende syge.
Og for syndens skyld går det os ganske ligesådan også
i åndelige gaver. For om vi end har troen og lever i troen,
så kan vi dog ikke undgå tvivl og dødens fornemmelse, og
denne arvesyndens straf har de hellige fædre set og følt.
Derfor kalder Skriften kønsorganerne ”Ervah”, det er
skam og blusel. Hvad der nu videre følger, er ligesom en
gentagelse, som Moses bruger for desto bedre at komme
til beskrivelsen af, hvordan kvinden blev skabt; derfor skal
man forstå det om noget, som for længst var sket.
v19. Så formede Gud Herren alle de vilde dyr og alle himlens
fugle af jord, og han førte dem til mennesket for at se, hvad han
ville kalde dem.

Som om han ville sige: Det var velovervejet, at Gud skabte
kvinden; for han så, at blandt dyrene havde enhver sin
kammerat undtagen Adam; han var endnu alene. Derfor
bragte han alle dyr til ham; men da Adam havde mærket
og benævnt dem alle med deres navne, fandt han intet, som
var ham ligt. Her mindes vi atter om at betænke den herlige forstand og visdom, som Adam besad; for efter at han
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var skabt i uskyldighed og retfærdighed ser han på alle dyr
og forstår straks uden nogen særlig indgivelse og oplysning eller åbenbaring, alene ved sin naturs fortræffelighed,
ethvert dyrs natur og egenskab, hvorefter han giver ethvert
et navn, som stemmer og passer med dets natur. Med en
sådan erkendelse og et sådant lys var sikkert også herredømmet over alle dyr forbundet, hvilket også antydes derved, at Adam giver ethvert dyr et navn efter sit behag. Derfor kunne han med ét ord styre og tvinge løver, bjørne,
vildsvin, tigre og hvad flere store og kendte dyr der er, så
de måtte gøre alle ting, der stemte med deres natur. Også
dette har vi tabt ved synden.
Derfor er det intet under, at vi ingen erkendelse af Gud
har, fordi vi heller ikke véd eller forstår dyrenes natur,
hvad de har for kraft og evne. Man har vel mange slags
bøger, som beskriver træernes og dyrenes art og egenskab;
men hvor megen tid og hvor lang opmærksomhed har vel
været fornøden, forinden man ved erfaring kom efter det?
Men Adams lys og erkendelse var af en anden slags; så
snart han så et dyr, forstod han dets hele natur og kraft,
meget bedre end vi, om vi end hele vort liv stræbte og forskede efter sådanne ting. Og ligesom denne erkendelse hos
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Adam var en høj, herlig gave, sådan behagede den også
Gud særlig vel. Derfor byder han ham at bruge denne erkendelse og giver alle dyr navn.
v19-20. Og det, mennesket kaldte de levende væsener, blev deres navn. Sådan gav mennesket alt kvæget, himlens fugle og
alle de vilde dyr navn, men han fandt ikke en hjælper, der svarede til ham.

Hvor besad dog Adam en herlig, rig erkendelse og visdom! Men skønt han også tabte såre meget deraf ved faldet, så er det dog min tro, at alt, som endnu står i alle vise
folks bøger, der er skrevet i så mange hundrede år, fra den
tid af, da disse videnskaber først blev opfundet, alligevel
ikke kunne komme op mod den visdom, som også efter
synden forblev hos Adam, men som derpå efterhånden
fordunkledes hos hans efterkommere, og nu næsten ganske er forsvundet.
Fremdeles må vi her atter mærke, at Moses endnu holder på at beskrive den sjette dags gerning. For hvad han
kort sagde i kap. 1, 26: Lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os, det har han i dette kapitel villet udfolde rigeligere og vidtløftigere, og med mange beviser og
grunde adskille mennesket fra dyrene. Derfor bruger han
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hele kapitlet med at forklare, hvordan mennesket blev
skabt. Om manden sagde han, at han blev skabt af jord, og
at Gud indblæste livets ånde i hans næse, at han siden også
bragte for ham hele samlingen af alle dyr. Men da nu
Adam ikke kunne finde sig nogen medhjælp blandt disse,
så skabte Gud kvinden til en medhjælp og deltager ved
børneavlingen og den menneskelige slægts opretholdelse.
For Gud ville ikke, at Adams efterkommere skulle skabes
af jord på samme måde som han; men han ville, at mennesket skulle forplante sig, ligesom dyrene. For hvad angår
det naturlige liv, så spiser vi, drikker, avler og avles ligesom dyrene. Og Moses lader sig det være magtpåliggende
at adskille og afsondre mennesket fra dyrene, for derved
at antyde, at mennesket efter sit naturlige liv skal være delagtigt i det åndelige og evige; men alt dette henhører, som
sagt, til den sjette dags gerning. For fordi Gud havde sagt:
Bliv frugtbare og talrige, så var det fornødent at forklare,
hvordan kvinden blev skabt, forenet og gift med Adam.
Men dette tjener til at gøre os visse og sikre i den mening at det var seks rigtige dage, i hvilke Gud skabte alt,
imod Hilarius' og Augustins mening, som har den indbildning, at alt blev skabt på et øjeblik. Derfor kommer de
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langt bort fra den egentlige historie, følger allegorierne og
opdigter, jeg véd ikke hvilke spekulationer. Men dette vil
jeg ikke have sagt til skam eller forklejnelse for de hellige
fædre, hvis møje og arbejde vi ærlig skal betænke og erkende, men jeg siger det for at bekræfte sandheden og os
til trøst. Sandt er det, de var store mænd, men de var dog
mennesker, som har taget fejl og kunne tage fejl og fare
vild, så vi ikke skal hæve dem så højt, som munkene har
gjort, som har tilbedt alt, som hidrørte fra dem, og anset
det for lutter helligdomme, ret som om de ikke havde kunnet tage fejl. Men jeg anser dette for en stor trøst, at man
ser og finder, at de undertiden har fejlet og faret vild. For
sådan tænker jeg: Når Gud har kunnet holde dem til gode
og tilgivet dem denne vildfarelse og synd, hvorfor skulle
da jeg tvivle på nåde og tilgivelse? Derimod bringer det
dig i fortvivlelse, hvis du tror, at de ikke har været samme
vilkår underkastet som du. Men nu er det sikkert, at der er
en stor forskel mellem apostlenes og fædrenes kald. Hvorfor vil vi da sætte fædrenes skrifter lige med apostlenes?
Og hvad nu angår denne tekst, så sig mig: Kære, hvordan er det muligt, at seks dage skulle kunne være en time
eller et øjeblik? For dette tillader hverken fornuften eller
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troen, som forlader sig på ordet. Derfor skal vi vide, at der
var forskel mellem tiden ved skabelsen, sådan, at Adam
først blev skabt alene, dernæst blev dyrene ført til ham og
han blev prøvet, om han blandt denne dyrenes skare kunne
finde eller se nogen som sin lige eller medhjælp. Efter alt
dette blev til sidst Eva skabt. Og i sandhed, fordi Adam
ganske egentlig og tydelig hørte disse ord: Du må spise af
alle træerne i haven osv. så viser de, at det måtte tage nogen tid at udtale dem. Medmindre nogen ville begive sig
ind på de galeste allegorier, sådan som Origenes har gjort.
For om Gud, for hvis øjne alt forbigangent og kommende
er nærværende, handles ikke her; men om Adam handles
der, som var og levede i tiden, for hvem der også, da han
jo var en skabning, var forskel mellem forbigangent og
kommende. Dette ville jeg her kort gentage. Lad os nu videre betragte teksten.
v21. Da lod Gud Herren en tung søvn falde over Adam, og mens
han sov, tog han et af hans ribben og lukkede til med kød.

Her nøder atter ikke alene troen, men også fornuften og
nødvendigheden os til at indrømme, at man sover på én tid
og er vågen på en anden; for alt dette må have sin tid. At
nu Adam blev skabt på den sjette dag, at dyrene blev bragt
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til ham, at han også hørte Herren give sig budet om kundskabens træ på godt og ondt; ligeledes at Herren lod falde
en søvn på ham – at alt dette henhører til tiden og et naturligt liv, det er dog klart og åbenbart. Derfor må man forstå
disse seks dage som sande, naturlige dage, imod de hellige
fædres mening. For når vi ser, at fædrenes mening og tanker ikke vil stemme overens med Skriften, så skal vi have
tålmodighed med dem, og med al ærbødighed erkende
dem for vore fædre og forfædre; men for deres skyld viger
vi dog ikke af fra Skriftens anseelse.
Og Aristoteles har rigtig og smukt sagt, at det er meget
bedre at skænke sandheden sit bifald end at hænge alt for
fast ved dem, som er os kære og vore venner, og at det især
sømmer sig for en filosof at gøre dette; for hvis både sandheden og vennen er os kære, så skal man dog foretrække
sandheden for vennen og agte den mere. Når nu en hedning byder at gøre dette i verdslige sager, hvor meget mere
er det da at gøre i de sager, som har åbenbare vidnesbyrd
af Skriften, at vi ikke skal foretrække menneskers anseelse
frem for Den Hellige Skrifts? For mennesker kan fejle,
men Guds ord er Guds visdom selv, og den allersikreste
sandhed.
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Men hvad nu angår denne historie, så sig mig, hvad
kunne dog lyde og siges mere som en fabel, når man ville
følge fornuften? Ville der vel være nogen, som ville tro
denne historie om, hvordan Eva blev skabt, hvis det ikke
så klart og udtrykkelig blev sagt i Skriften? For her ser du
ved alle andre levende væsener det modsatte. For hvad der
fødes levende, det avles af en mand og en kvinde, og fødes
til verden af kvinden; men her skabes kvinden selv af manden, hvilket er en ligeså forunderlig gerning, som at Adam
af en jordklump dannes til et levende menneske. Hvis du
ville se bort fra Skriften og følge fornuftens dom, da måtte
dette være de allerstørste og groveste løgne og fabler. Ligesom Aristoteles siger, at man hverken kan antage noget
første eller noget sidste menneske; hvilket også fornuften
ville tvinge os til at sige, hvis ikke denne tekst var. For
hvis du fastsætter, at dette er sandt (og sådan forholder det
sig jo i hele skabningen), at intet levende kan fødes uden
af en han og en hun, så kan man jo heller ikke sætte noget
menneske som det første.
Dette skulle man også sige om verden, om hvilken derfor filosofferne har sluttet, at den er evig, hvilken mening
fornuften med al magt vil følge, om man endog har grunde
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og beviser, hvormed det godtgøres, at den ikke er evig.
For hvad vil fornuften finde for en begyndelse i det, som
intet er? Hvis du nu altså siger, at verden har en begyndelse, og at der var en tid, da der endnu ikke var nogen
verden, så følger deraf ligefrem, at der før verden intet var.
Der følger også uendelige andre urimeligheder, som volder filosofferne meget bryderi og har foranlediget dem til
at mene, at verden er evig og hverken har begyndelse eller
ende. Men hvis du ville sige, at verden er uendelig, så opstår straks også et andet uendeligt, nemlig at mennesker
altid måtte komme efter og følge på hinanden. Men nu kan
filosofien ikke tillade mange uendelige væsener, og her
må den dog tillade det, fordi den ikke vil vide af nogen
begyndelse på verden og menneskene. Dette selvmodsigende mørke har givet epikuræerne anledning til at sige,
at verden og menneskene beroede på et tilfælde og ikke
havde nogen bestemt årsag, at de også på slump og tilfældigvis atter vil gå til grunde, ligesom dyrene falder hen og
dør, som om de aldrig havde været til. Deraf følger da igen
andre ting, nemlig at der enten ingen Gud er, eller at Gud
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i al fald slet ikke bryder sig noget om verden og menneskene. Se, på sådanne vildfarende veje forføres fornuften,
når den uden ordet følger sin dom og tanke.
Derfor er det nyttigt, at man ser, hvordan vor fornuft
eller visdom ikke kan komme langt nok, når den vil måle
og betragte skabningen. For hvad kan en filosof vide om
himlen eller verden, da man jo ikke véd, hvorfra den kommer, eller hvad der til sidst bliver af den? På os selv føler
og ser vi, at vi er mennesker; men at vi har den eller den
fader og moder, kan vi ingenlunde vide; det må vi tro.
Længere går ikke hele vor erkendelse og visdom, end så
langt som materie og form går, det vil sige, så langt som
den kan tænke og se; skønt vi undertiden skammelig fejler
og farer vild også heri. Men hvad der er ”causa efficiens
et finalis” [: den virkende årsag og hensigten med det], det
vil sige, hvad det er som fra først af bevirker og forårsager
en ting, og hvordan eller hvor den skal ende, og hvortil den
skal tjene, det kan vi på ingen måde vide, især (hvad der
dog rigtig er ynkeligt), når vi taler om den verden, hvori vi
dog er og lever, ligeså når vi vil tale eller tænke om os selv.
Men er det ikke en rigtig elendig og ussel visdom?
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Aristoteles siger: Solen og et menneske avler det næste
menneske. Dette er vel nok; men følg du denne visdom, så
vil du til sidst komme did, at du må slutte, at mennesket
og solen er evige og uendelige. For du vil aldrig finde et
menneske, som enten er begyndelsen eller enden, ligesom
jeg ikke kan finde min egen persons begyndelse og ende,
hvis jeg vil vide det med fuld vished, og ikke blot tro det.
Men hvad er nu det for en visdom eller kundskab, når man
ikke forstår ende og begyndelse eller causa finalis og efficiens? For at vi kender en tings form og skikkelse, det er
ikke stort andet, end at en ko kender sin bås, og, som man
siger i ordsproget, ser på en malet væg. Derfor kan man
også heraf se, hvad arvesynden er for et skrækkeligt fald,
ved hvilken vi har tabt denne erkendelse, så at vi hverken
kan vide vor egen begyndelse eller ende.
Når nu Platon, Cicero og andre filosoffer, som er de
bedste, taler om, at mennesket går oprejst og bærer sit hoved løftet, mens dyrene bøjer det ned mod jorden; fremdeles når de roser menneskets kraft, hvorved han kan forstå,
skelne og bedømme; når de endelig også slutter, at mennesket er en særegen skabning, skabt til udødelighed:
Kære, er det da ikke en ringe og ganske intetsigende ting?
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For de har det alt sammen fra, at man ser menneskets skikkelse for sine øjne, véd og kender den. Men når du vil betænke menneskets stof, vil da ikke fornuften tvinge dig til
at slutte, at denne natur atter må opløses, og ikke kan være
udødelig?
Derfor skal vi lære, at den rette visdom er i Den Hellige Skrift og Guds ord. For dette lærer ikke alene om hele
skabningens stof og form, men viser også causa efficiens
og finalis, begyndelsen og enden på alle ting, hvem der har
skabt dem, og hvortil de er skabt. Og når vi ikke kender
dette, så er vor visdom ikke meget bedre end de ufornuftige dyrs, som også kan se og høre; men om begyndelsen
og enden véd de intet.
Derfor er dette en herlig tekst, som desto omhyggeligere skal mærkes og desto fastere tros, fordi den synes
ganske og aldeles at være mod al erfaring og fornuft. For
her belæres vi om menneskets begyndelse, nemlig at det
første menneske ikke på naturlig måde er blevet avlet, ligesom de andre avles af det, sådan som dog Aristoteles og
andre, som lader fornuften bedrage sig, drømmer om. Efterkommernes forplantning sker ved avlingen; men den
første mand er skabt og dannet af en jordklump, den første
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kvinde af den sovende mands ribben. Derfor finder vi her
menneskets oprindelse, som man aldrig vil finde i Aristoteles’ filosofi.
Efter at nu denne begyndelse er sat, så følger dernæst
forplantningen, nemlig at det ene menneske avles og fødes
af det andet ved en forening og blanding mellem mand og
kvinde. Dette er da også en underfuld skabelse, nemlig at
hele den menneskelige slægt avles af en dråbe af mandens
legeme, ligesom Paulus i Athen smukt udlagde denne tekst
for filosofferne i ApG 17, 25-26: ”Gud, der giver alle liv
og ånde og alle ting; af ét menneske har han skabt alle folk
og ladet dem bosætte sig overalt på jorden og fastsat bestemte tider og grænser for, hvor de skal bo.” Her nævner
Paulus, hvordan hele den menneskelige slægt er avlet og
nedstammer fra det første menneske, og siger: ”Af ét menneske”. Når nu mennesket avles af en bloddråbe, sådan
som alle menneskers erfaring på jorden bevidner, så er
dette sandelig ikke mindre underfuldt, at det første menneske er skabt af en jordklump og den første kvinde af
mandens ribben.
Men hvordan går det til, at dette med Adams og Evas
skabelse synes os så utroligt og underfuldt, mens vi ikke
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undre os særlig over den anden gerning, hvordan vi avles
og fødes af hinanden, som vi dog véd og ser? Uden tvivl
kommer det af, at Guds gerninger og undere bliver ringe
for os, fordi de, som Augustin siger, er så almindelige og
sker hver dag. Så forundrer vi os heller ikke over det underfulde sollys, fordi det er dagligdags, forundrer os heller
ikke over utallige andre skabningens gaver. For vi er blevet blinde for alle disse gerninger og agter ikke mere på
dem, ligesom Pythagoras ret har sagt, at sfærernes jævne
og regelmæssige bevægelse under firmamentet frembringer en herlig og liflig sang, men at folk er døve for den,
fordi de daglig hører den, på samme måde som de mennesker, der bor nær ved floden Nilen, ikke agter på den store
brusen og larmen af vandet, mens dog andre, som ikke er
vante dertil, ikke kan udholde den. Det ord har Pythagoras
uden tvivl taget af fædrenes lære, som ikke har ment, at de
himmelske sfærers bevægelser giver nogen lyd eller klang
fra sig, men det var deres mening, at deres orden, art og
egenskab er såre skøn og underfuld, men ikke agtes eller
bemærkes af os utaknemlige og ufølsomme; heller ikke
takkes Gud for en så underfuld tilstand og opretholdelse af
naturen.
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Ganske på samme måde er det et stort under, at et lille
frøkorn falder i jorden, og der deraf opvokser en stor eg;
men fordi alt dette er sædvanligt og dagligdags, så er det
blevet ringe, ligesom også den art og måde, hvorpå vi forplantes. For hvorfor skulle det ikke være al forundring
værd, at en kvinde undfanger mandlig sæd, som derpå
vokser sammen og, som Job 10, 10 smukt siger, lagres.
(Du hældte mig op som mælk og lod mig stivne til ost), og
derefter i moderlivet dannes til et barn, lever og tager til,
indtil det kan tåle luften? Når det nu er født til verden, så
finder det bestemt ikke nogen ny næring; men den samme
næring kommer til det ad en ny vej og på en ny måde, sådan nemlig, at der kommer mælk af moderens bryst, ligesom af en brønd, ved hvilken barnet ernæres. Alle disse
ting er i højeste måde underfulde og ubegribelige; men af
os agtes de ringe, fordi de er sædvanlige og vi er blevet
ganske døve over for denne naturens skønneste og lifligste
sang.
Men hvis de med sand tro blev betragtet og agtet af os
sådan, som de er, da ville de sandelig ikke være ringere,
end hvad Moses siger, at Gud af den sovende Adams side
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tog et ribben og skabte Eva deraf. Ja, hvis det havde behaget Gud at danne os på samme måde som Adam af en jordklump, da ville vi heller ikke længere anse det for et under,
men da ville vi undre os mere over denne måde, at menneskene avles af hinanden ved mandens sæd. For det er
sandt, hvad man siger i et hedensk, men ikke uden grund
klogt vers: ”Hvad der er sjældent, har man kært; men hvad
der er sædvanligt og dagligdags, det ringeagtes.” Hvis der
ikke gik stjerner op hver nat eller på alle steder, hvad
skulle der da ikke blive for et tilløb til de steder, hvor man
så dem? Men nu vil ingen af os lukke vinduet op derfor.
Derfor fortjener vi vel, at vor utaknemlighed dadles og
revses. For hvis vi troede, at Gud er causa efficiens et finalis, det vil sige, viselig ordnede og skabte alle ting,
skulle vi da ikke også forundre os over hans gerninger,
have vor glæde i dem og altid og overalt prise og rose
dem? Men hvor mange er der mon, som af hjertet gør det?
Når vi hører, at Gud tog en jordklump og deraf dannede et
menneske, så forundrer vi os sådan derover, at vi næsten
anser det for en fabel; men at han nu tager en dråbe af
mandens blod og deraf skaber et menneske, det forundrer
os ikke. For dette sker hver dag; men det andet skete kun
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én gang, da dog begge gerninger udføres lige kunstig og
kraftig af én og samme mester. For han, som skabte et
menneske af jord, han skaber endnu hver dag mennesker
af forældrenes blod.
Derfor driver Aristoteles unyttigt og forgæves snak,
når han siger, at mennesket avles af solen og et andet menneske. For skønt legemerne opretholdes ved varmen, så
har dog menneskets avling en ganske anden årsag, nemlig
Guds ord, som befaler og siger sådan til manden: Nu skal
der af din blodsdråbe blive en dreng, en pige. Dette ord
kender fornuften ikke til, derfor må den føre barnagtig tale
om så store tings oprindelse. Sådan forklarer lægerne, som
følger filosofferne, avlingen eller frugtbarheden af den
passende forbindelse mellem mennesker af tilsvarende
væsen, hvis virkning går over i det stof, som forhen er beredt. Og skønt fornuften ikke kan nægte dette, da den jo
ser, at kolde og tørre naturer er udygtige til avling, mens
derimod de, der ikke er tørre eller for heftige, er dygtige
dertil, kan den dog ikke nå den første og fornemste årsag.
For Helligånden fører os højere end naturen og læren om
de forskellige beskaffenheder og deres forbindelse, når
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han forelægger os dette ord, ved hvilket alt skabes og opretholdes.
155. At der nu af en blodsdråbe fødes et menneske og ikke
en so eller et æsel, det sker i kraft af det ord, som Gud har
talt. Derfor kalder vi med rette Gud, som også Kristus lærer os i bønnen i Matt 6, 9: Vor fader, og vor skaber, som
vi siger i trosbekendelsen. Og når vi ser hen til denne årsag, kan vi tugtig, rent og med glæde tale om sådanne ting,
som vi ellers, hvis vi lader denne årsag fare ikke kan tænke
uden urenhed og uanstændighed.
Men af hvad her er udviklet kan atter ses, hvad arvesynden er for et skrækkeligt fald, eftersom hele den menneskelige slægt ikke kender sin begyndelse eller oprindelse. Vi ser vel, at mand og kvinde giftes og gives til hinanden; vi ser også, at en kvinde bliver svanger af en dråbe
af mandens blod, og derefter i sin tid føder et barn til verden. Alt dette, siger jeg, ser vi for vore øjne, og det er os
vel bekendt; men hvis ikke ordet påminder og lærer dig,
så forstår og skønner du heller ikke den gerning, som du
med vidende gør og selv ser; som filosoffernes meninger,
hvorom vi har talt, tilstrækkeligt beviser. Men er ikke det
en skrækkelig blindhed og skammelig uvidenhed?
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Hvis Adam derfor havde bestået og var forblevet i
uskyldigheden, så havde det ikke været fornødent for ham
at belære sine efterkommere om deres oprindelse, ligesom
det også var unødvendigt at undervise Adam om, hvordan
hans Eva var skabt; men han selv kendte hende, så snart
han så hende, at hun var ben af hans ben og kød af hans
kød. En sådan erkendelse af sig selv og af de andre skabninger var også forblevet hos Adams efterkommere, som
alle ville have forstået causa efficiens et finalis, det vil
sige, hvordan og hvortil de var skabt; hvorom vi nu ikke
véd meget andet end dyrene.
Derfor har dette for fornuften været en skøn og smuk
fabel i dens ører, som filosofferne har misbrugt til al uanstændighed, når de har hørt den. Og nogle af dem har hørt
den, især de, som har lært egypternes videnskaber og visdom. Men for os er det en usigelig dyrebar visdom, at vi
véd, hvad denne bespottelige og latterlige fabel (som verden anser den for) lærer os, nemlig at den menneskelige
slægts begyndelse er ved Guds ord. For Gud tager en jordklump og siger: Lad os skabe et menneske; dernæst tager
han Adams ribben og siger: Vi vil skabe en medhjælp til
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ham. Nu vil vi betragte ordene, efter at vi tilstrækkelig har
fremstillet den lære, som var nødvendig.
Gud Herren, siger Moses, lod en ”tung søvn” falde på
Adam, det vil sige, en dyb søvn. For det hebraiske ord betyder at overfaldes af søvn, sådan som når en uden at vide
af det falder i søvn og nikker med hovedet. For der er forskel på søvn. Det kan være en dyb søvn, som ikke forstyrres af nogen drøm, og det er en sund søvn; for den bringer
legemet i en god forfriskning, befordrer fordøjelsen og
bringer ikke hovedpine. Men så er der også let søvn, hvor
man ligesom er halvt vågen og har mange drømme; men
denne slags skader hovedet og er et bevis på, at legemet
just ikke er alt for friskt og stærkt.
Så siger nu Moses, at Adam blev overvældet af en dyb
søvn, sådan at han lagde sig ned på et grønt sted og trak
vejret langsomt, som de gør, der sover godt og sødt. Denne
søvn, siger han, lod Herren falde på ham. For søvnen er i
sandhed en Guds gave, og det en såre skøn gave, der falder
ned over mennesket ligesom en dug og forfrisker legemet.
Da nu Adam sov sådan, tog Gud et af hans ribben. Det
hebraiske ord ”zela” betyder ribben eller side. Derfor forstår jeg det sådan, at han ikke kun tog et ribben, men at det
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var overtrukket og beklædt med kød, som Adam siden siger: Det er ben af mine ben og kød af mit kød. Men også
dette udrettede Gud ved sit ord, så vi ikke må tro, at han
opskar eller delte legemet, som en kirurg. Han sagde:
Dette med kød overtrukne ribben skal blive til en kvinde,
og sådan skete det. Derpå lukkede han det åbne hul efter
sidebenet med kød.
De, som giver sig af med at skrive unyttige forklaringer, som fører megen overflødig tale, får her meget travlt.
De siger, at manden har flere ribben på den ene side end
på den anden. Men derom ved lægerne bedre besked, som
forstår sig mest på anatomien. Lyra udtaler sig og spørger
sådan: Om dette ribben i Adams legeme er et for mange
og således overflødigt? Men var det sådan, siger han, så
var det noget unaturligt og usædvanligt; var det derimod
ikke sådan, da bliver følgen, at Adam derefter havde et
ribben for lidt. Men nu er, siger han, også det urimeligt og
usædvanligt. Til sidst svarer og slutter han, at, hvad angår
Adams legeme alene, da var dette ribben overflødig sådan,
at hans legeme alligevel forblev helt og fuldkomment, da
det blev taget bort, og at Adam alligevel før trængte til
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dette ribben, dertil nemlig, at der deraf skulle bygges en
kvinde.
På alt dette svarer jeg med det ord: ”Gud sagde”, hvilket ord løser alle sådanne betænkeligheder. For hvortil er
det fornødent at tale om, hvorfra Gud tog det andet stof,
han som med et ord formår og skaber alt? Men sådanne
spørgsmål rejser sig af filosofien og lægekunsten, hvor
man taler om Guds gerninger uden Ordet, og derved opnår, at man forspilder Den Hellige Skrifts ære og ros og
skaberens majestæt. Derfor vil vi lade disse undersøgelser
fare, og simpelt hen holde os til den enfoldige historie,
som Moses fortæller den, nemlig at Eva blev skabt af
Adams ribben og at dette sted på legemet atter blev lukket
med kød, ligesom Adam blev dannet af en jordklump og
jeg af en blodsdråbe af min fader. Men hvordan min moder
undfangede mig, og hvordan jeg blev dannet i hendes liv,
voksede og tiltog, det overlader jeg til min skabers ære.
For skønt det i sandhed er utroligt, at et menneske skal fødes af en dråbe blod, så er det dog alligevel sandt. Når nu
en dråbe blod har den kraft, at den kan avle et menneske,
hvorfor skulle da ikke Gud kunne bygge og skabe et menneske af en jordklump eller af et ribben?
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Men at Adam sover sådan, at han ikke føler, at han
behandles på denne måde, det er et forbillede på den forandring, som ville have fundet sted i uskyldighedsstanden.
For hvis naturen var forblevet syndfri, da ville den ikke
have oplevet nogen død, men havde levet i den højeste
glæde, i lydighed mod Gud og i forundring over hans gerninger, indtil forandringens tid var kommet, sådan at
Adam ville have følt noget lignende som denne søvn, som
han havde, mens han lå under roser og de lifligste blomster. I denne søvn ville han være blevet forandret og overflyttet til det guddommelige liv, og ville lige så lidt have
følt noget ondt eller nogen smerte, som han følte her, da
hans legeme blev åbnet og der blev taget et ribben med
kød på ud. Nu må den fordærvede natur lide døden, og legeme og sjæl må skilles fra hinanden; men derefter følger
for de fromme og troende en meget sød søvn, så længe
indtil vi optages til et nyt liv. Ligesom Adam her med forundring siger: Det er ben af mine ben, fordi han havde været overvældet af en så sød og mild søvn, at han ikke følte,
at der blev taget noget ud af hans side, sådan skal vi på hin
dag sige: Nej se, til hvilken stor herlighed opstår nu pludselig mit legeme, som var blevet spist og fortæret
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Hidtil har vi nu udførlig sagt, hvordan Eva blev skabt,
hvilket er den allersikreste sandhed, om det end for fornuften lyder som en fabel. For det er åbenbaret og lært i
Guds ord, hvilket, som sagt, alene lærer rigtig om de to
fornemste årsager, efficiens et finalis, den virkende kraft
og hensigten, som det også i naturlige ting er meget nyttigt
og gavnligt at erkende, hvor man kan det. For hvad nytte
er der i, at du véd, hvilken skøn skabning mennesket er,
hvis du ikke véd, hvortil det er skabt, nemlig til at tjene
Gud og leve i al evighed med ham?
Aristoteles siger vel noget, når han siger, at mennesket
er skabt til lykke, som består i at øve sig i dyd og bevise
den. Men hvem kan nu under denne naturens skrøbelighed
og svaghed nå det mål? Da jo dog de allerfrommeste og
bedste har at kæmpe med mange slags uråd og ulykke,
som dels forårsages af modgang, dels af folks ondskab og
lyst til at skade. For dette fuldkomne og lykkelige liv, om
hvilket Aristoteles taler, kræver et stille og roligt hjerte,
som et menneske ikke altid kan beholde under så mange
slags anfægtelser og uro af ulykken. Derfor er det forgæves at foreskrive mennesket et sådant mål, som man så alligevel ikke kan nå.

257

Men den fornemste og sidste grund, hvorfor mennesket er skabt, er denne, hvorom Skriften beretter os, nemlig at mennesket er skabt til at blive Gud lig og leve med
ham i al evighed. Men her på denne jord skal han love og
prise Gud, takke ham og i tålmodighed adlyde hans ord.
Dette mål kan vi nogenlunde, skønt såre svagt, nå i dette
liv, men i det kommende skal vi fuldkommen nå det. Dette
véd filosofferne ikke. Derfor er verden just tåbeligst, hvor
den vil være klogest, når den ikke har Den Hellige Skrift
eller teologien. For menneskene véd hverken om sin begyndelse eller ende, når de ikke har Guds ord; for ikke at
tale om de andre skabninger.
v22. Af det ribben, Gud Herren havde taget fra Adam, byggede
han en kvinde og førte hende til Adam.

Det er atter en ny og uhørt måde at tale på, at Moses ikke
længere bruger ordet ”skabe”, som han brugte ovenfor,
men siger: Gud byggede. Det har bevæget og forårsaget
alle lærerne til at mene, at der måtte stikke en hemmelighed under dette ord. Lyra mener med sin rabbi Salomon,
at der ved dette ord hentydes til det kvindelige legemes
nye form. For ligesom bygningernes skikkelse er bred ne-
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dentil, men smal oventil, sådan, siger han, er også kvindens legeme noget bredt og svært nedentil, men oventil
smalt og smækkert, hvorimod mændene har brede skuldre
og bredt bryst. Men dette er ikke altid tilfældet med legemsbygningen; hos nogle er det sådan, hos andre ikke.
Men Skriften taler om menneskets legeme i almindelighed
som om en bygning, ligesom også Kristus i Matt 12, 44
kalder menneskets legeme et hus.
De andre søger en hemmelighedsfuld udtydning og siger, at kvinden kaldes en bygning, fordi hun er et billede
på kirken. For ligesom der i et hus er mange dele, som
væggene, bjælkerne eller taget osv. sådan er der, siger de,
i kirken mange tjenester og embeder, som sammenlignes
med et legeme for de lemmers skyld. Hvad man nu heraf
får ud som en hentydning til Kristus og kirken, det finder
jeg bestemt ikke mishag i; men fordi det fra først til sidst
bare er allegorier, så må man holde sig til den historiske
og ligefremme opfattelse af teksten og beholde den for en
kvinde, især en gift kvinde, kaldes en bygning ikke allegorisk, men ligefrem, ligesom Skriften overalt bruger
denne måde at tale på, som når Rachel ordret siger til Jakob: ”Her er min trælkvinde Bilha. Gå ind til hende, så jeg
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kan bygge familie ved hende.” 1 Mos 30, 3. Det samme
siger Skriften i kap. 16, 2 også om Sara. Og i 2 Mos 1, 21,
siges der om jordemødrene: Fordi jordemødrene frygtede
Gud, gav han dem boliger [eller: ejendom, afkom], det vil
sige, gengældte deres slægt ved sin velsignelse den velgerning, som de mod kongens befaling havde udvist mod Israels folk. Ligeledes i fortællingen om David, da han ville
bygge Herren et hus, får han til svar: Og nu forkynder Herren for dig: Herren vil bygge dig et hus. 2 Sam 7, 11.
Så er det også en sædvanlig måde i Skriften, at kvinden
kaldes et hus på grund af, at hun føder og opdrager børnene. Denne bygnings skikkelse, som den skulle have i
Paradiset, har vi ved synden så aldeles tabt, at vi end ikke
kan tænke os den. Men ligesom jeg ovenfor ofte har sagt,
at dette vort nærværende liv kun har en lille og elendig
levning af sin bolig og beskyttelse, fremdeles af sit herredømme over dyrene (får, køer, gæs, høns styrer vi bestemt
endnu, men vildsvin, løver, bjørne osv. bryder sig ikke om
vort herredømme), sådan har vi endnu også et dunkelt billede af denne bygning, sådan at den, der tager sig en hustru, har hende som en rede eller hus, som han kan holde
sig til, ligesom fuglene bor i en rede med sine unger. Sådan
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bolig har ikke de, som lever uden ægteskab, som de urene
og ukyske papister.
Dette samliv, som er mellem mand og kone, at de bor
sammen, holder hus sammen, avler og opdrager børn, er
et dunkelt billede og en tiloversblevet levning af det salige
samliv i Paradiset, for hvis skyld Moses kalder kvinden
en bygning. For hvis Adam var forblevet i uskyldigheden,
så ville hans efterkommere, når de havde giftet sig, være
draget fra ham til en egen have, havde her levet med sine
hustruer, dyrket jorden med hinanden og avlet børn, havde
ikke trængt til store murede huse, køkken eller kælder, sådan som vi nu har. Men ligesom fuglene har sine reder,
sådan havde de boet snart her snart der med sit arbejde og
i Guds kald, og hustruen har været den vigtigste årsag til,
at mændene havde haft sine boliger og opretholdssteder.
Men i denne syndens elendighed, da vi nu må have huse
for kuldens, regnens, sneens og vindens skyld, kan vi end
ikke tænke os, hvordan det var i denne salige tilstand; og
dog er denne usle levning, som vi endnu har deraf, en herlig gave som det er stor synd at benytte uden taksigelse.
Hvor meget der er tabt af det herredømme, som mennesket havde i Paradiset, efter at vi ved synden er blevet
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så ynkelig besmittede, det føler vi alle; men er det dog ikke
endnu en stor velgerning, at dette herredømme er givet
mennesket og ikke Djævelen. For hvordan skulle vi modstå den usynlige fjende, hvis han foruden sin vilje til at
gøre ondt også havde evnen dertil og kunne rase, som han
lystede? For hvis han nu hidsede de vilde dyr på os, så
måtte vi alle dø i en time, i et øjeblik. Skønt derfor dette
herredømme næsten ganske og aldeles er tabt, så er det
dog en stor Guds gave og velgerning, at vi endnu har noget
deraf. Ligesom vi også har noget af evnen til at avle børn,
skønt kvinderne i uskyldighedsstanden ikke alene havde
båret og født børn uden nogen ve og smerte, men også
havde været meget frugtbare. Nu er der tusind sygdomme,
ved hvilke fødslen forhindres, og det hænder ofte, at enten
livsfrugten ikke lever, eller at ægteskabet går hen uden
børn; hvilket alt sammen er en skrøbelighed, der er straf
for Adams skrækkelige fald og arvesynden. Sådan er kvinden endnu et hus for manden, hvortil manden holder sig,
hos hvem han bor, og med hvem han ofrer flid og arbejde
på at opdrage og ernære børnene. Som det derefter siges:
Derfor forlader en mand sin far og mor og binder sig til sin
hustru, og de bliver ét kød.
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Desuden bliver det huslige samliv, foruden anden
ulykke og jammer, hvoraf der i ægtestanden for syndens
skyld er utallig meget, også fordærvet og ødelagt af forvendte folk. Ligesom man ikke alene finder sådanne, som
anser det for visdom at bespotte det kvindelige køn og foragte ægteskabet, men også sådanne, som forlader den hustru, de har taget, og kaster al omsorg for børnene fra sig.
Alle disse nedriver ved sin ondskab og forvendte vis denne
Guds bygning, og er i sandhed afskyelige uhyrer i naturen.
Derfor skal vi adlyde Guds bud og erkende vore hustruer
for Guds bygninger, ved hvem ikke alene huset opbygges
ved børneopdragelse og anden i huset nødvendig tjeneste
og hjælp; men også mændene opbygges ved dem; for dem
er hustruerne ligesom en rede og en bolig, til hvilken de
holder sig og hvor de med lyst og glæde bor.
At Moses tilføjer: ”og ledte hende til ham”, er en skøn
beskrivelse af trolovelsen eller bryllupshøjtiden, som med
flid må mærkes. For Adam farer ikke frem efter eget forgodtbefindende og griber fat på Eva, som nu var blevet
skabt, men venter på Gud, som leder hende til ham. Ligesom Kristus også siger i Matt 19, 6: ”Hvad Gud har føjet
sammen, må mennesket ikke adskille”. For at mand og
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kvinde på ordentlig vis kommer sammen, er Guds ordning
og indstiftelse, derfor beholder Moses sin særlige og egne
måde at tale på. Han ledte hende til ham, siger han. Hvem
da? Jehova Elohim, det vil sige, hele det guddommelige
væsen, Fader, Søn og Helligånd. Disse siger til Adam: Se
her, dette er din brud, med hvem du skal leve og med hvem
du skal avle livsfrugt. Og uden tvivl tog Adam mod hende
med højeste lyst og glæde, ligesom jo endnu i denne fordærvede natur brudens og brudgommens kærlighed til hinanden er hjertelig og stor. Men det var en tugtig, venlig og
lystelig kærlighed, uden denne vellyst, der nu er i ægtestanden ligesom en faldende syge; så var også trolovelsen
såre ærbar og hellig. Men nu kryber og sniger synden sig
ind i øjnene, ørerne og alle sanser.
Derfor skal man med flid lægge mærke til denne tekst,
ikke alene imod den skrækkelige misbrug med begærligheden og den sanselige lyst, men også fordi man med den
kan bekræfte og forsvare den ægteskabelige stand imod
den ugudelige bespottelse og forhånelse, hvormed pavedømmet har krænket og skændet den. For er ikke det noget
stort at Gud selv i uskyldighedsstanden har ordnet og indsat ægteskabet? Men nu tiltrænger vi så meget desto mere
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sådan ordning og indstiftelse, jo mere kødet er svækket og
fordærvet ved synden. Derfor står denne trøst fast mod al
djævlelære, nemlig at ægtestanden er en gudelig stand, det
vil sige, forordnet af Gud selv.
Hvad har dette været for et indfald af Djævelens lemmer og Kristi fjender at sige, at ægtestanden er en ukysk
stand, og at de mest skikkede til kirkelige embeder er dem,
som ikke er gift, når Skriften siger i 3 Mos 11, 45: ”I skal
være hellige, for jeg er hellig.” Er da ægtefolk vanhellige?
Altså er da Gud selv stifter og indsætter af noget vanhelligt
og urent, idet han selv fører Eva til hendes Adam? Og så
gjorde altså Adam ilde deri, at han lod sig overtale til noget
urent, da han jo i den uskyldige natur havde kunnet undvære ægteskab? Er det nu ikke ret at revse det ugudelige
pavedømme for sådanne gudsbespottelsers skyld, ikke
alene fordi det besmitter sig med en mængde horkarle og
skøger, men også væmmelige og afskyelige begår andre
gruelige og skrækkelige synder, hvorved det længe har
været modent til Sodomas og Gomorras straf og vel har
fortjent den?
Da jeg endnu var ung, véd jeg, at jeg var så forskrækket over det ugudelige og urene liv i ægtestanden, at jeg
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mente, at jeg ikke engang kunne tænke på livet i den uden
synd. For det havde man sådan fået indbildt alle mennesker. Det mente også alle, at hvem der ville leve i en hellig
og Gud velbehagelig stand, han måtte ikke gifte sig, men
leve uden for ægtestab og gøre det løfte, at han ville forblive i ugift stand. Derfor er også mange af dem, som var
gift, efter sine hustruers død blevet munke eller præster.
Derfor har det været et såre nødvendigt og nyttigt arbejde
i kirken af alle dem, som har beflittet sig på, at ægtestanden ved Guds ord atter skulle æres og, som rimeligt er,
prises og roses. Derfor er det da, Gud ske lov, nu kommet
derhen, at enhver anser det for godt og helligt, når man
lever i fred og enighed med en hustru, selv om hun er
ufrugtbar eller behæftet med andre mangler.
Derimod vil jeg ikke nægte, at der er nogle, som kan
leve tugtig uden ægteskab. Men fordi disse har en større
gave end folk i almindelighed, så lad dem benytte sig af
den og, som man siger, sejle med sin vind. Men denne
kyskhed, som paven roser hos sine munke, nonner og præster, er plettet og besmittet med skrækkelige synder, bortset fra, at det ugifte liv er opfundet og indstiftet uden Guds
ord, ja, som beretningen her vidner, imod Guds ord. For
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hvor ville de triumfere og juble, hvis de kunne bevise sit
ugifte livs ret af Guds ord, ligesom vi kan bevise, at ægtestanden er ordnet af Gud? Hvor ville de ikke da anvende
flid og magt for at bringe enhver til deres ugifte stand?
Men nu har deres præsters og munkes hele ugifte liv denne
eneste ros og ære, at det er en menneskesætning, eller, for
at tale med Paulus i 1Tim 4, 3, en djævlelære.
v23a. Da sagde Adam: Nu er det ben af mine ben og kød af mit
kød. Hun skal kaldes kvinde, for af manden er hun taget.

Det ord, som følger lige efter denne tekst: Derfor forlader
en mand sin far og mor, osv. anføres af Kristus i Matt 19,
5 sådan, som om den var talt af Gud selv og ikke af Adam.
Men det er ikke vanskeligt at forstå. For fordi Adam er ren
og hellig, så kaldes med rette hans ord Guds ord; for Gud
talte ved ham, og i uskyldighedsstanden var alle Adams
ord og gerninger i sandhed Guds ord og gerninger. Sådan
fører også Gud selv Eva til ham. Og ligesom det derfor er
Guds vilje at indsætte ægtestanden, sådan er også Adam
med al glæde og hellighed beredt til at tage Eva til sig,
ligesom endnu en brudgom har hjertelig lyst og kærlighed
til sin brud, men dog er den besmittet og plettet ved kødets
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spedalske lyst, der ikke var hos Adam, så længe han endnu
var retfærdig.
Men det er højlig at undre sig over, at Adam, så snart
som han ser på Eva, denne bygning, der var taget af ham,
forstår hende og siger: Nu er det ben af mine ben og kød
af mit kød. Dette er ord, ikke af et tåbeligt og syndigt menneske, som ikke forstår Guds gerning og skabning, men af
et retfærdigt og vist, som dertil var opfyldt af Helligånden,
der åbenbarer sådan visdom, som endnu er ubekendt for
verden, nemlig at den virkende årsag til kvinden og ægtestanden er Gud, men at endemålet dermed er dette, at
manden i sin hustru skal have en bygning og bolig i verden. En sådan visdom og erkendelse får man ikke ligetil af
sine fem sanser og fornuften, men den er en åbenbaring af
Helligånden.
Det ord ”nu”, eller denne gang, står her ikke uden
grund, som det måske kunne synes, men udtrykker skønt
mandens følelse, som længes efter dette elskelige selskab
og samliv med kvinden, hvilket ikke alene er fuldt af kærlighed, men også af hellighed. Manden ser sig omkring
derefter. Som om han ville sige: Jeg har set på alle dyr, og
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betragtet de hunner, som Gud har givet ethvert dyr til formering og opretholdelse af dets art. Men alle disse kommer mig ikke ved; men dette er nu kød af mit kød og ben
af mine ben; med hende ønsker jeg at leve og adlyde Guds
vilje til min slægts formering og opbyggelse. En sådan fuld
følelse af kærlighed angiver det ord ”nu” eller ”denne
gang”. Men vi har tabt denne rene følelse og uskyld. Bestemt har brudgommen endnu en glæde og hjertelig længsel efter sin brud, men såre uren og skrøbelig, for syndens
skyld. Men Adam havde de reneste, helligste og Gud velbehageligste følelser, hvorved han forårsages og drives til
at sige: Det er endelig denne gang ben af mine ben; ikke
af træ eller sten, heller ikke af en jordklump, men hun hører mig nærmere til; for hun er dannet af mit kød og mine
ben. Og fremdeles siger han:
v23b. Hun skal kaldes kvinde, for af manden er hun taget.

Ligesom nu Adam ved Helligånden erkendte de forgangne
ting, som han ikke havde set, og lover og priser Gud, fordi
han af hans legeme har bygget ham en medhjælp og ledsager, sådan profeterer han her, hvad der i fremtiden skal
ske, når han siger: Hun skal kaldes kvinde. Men her kan vi

269

slet ikke efterligne det hebraiske sprogs finhed. ”Isch” betyder en mand; men nu siger Adam her, at man skal kalde
Eva ”ischa”, ligesom man på latin af ”vir”, en mand, ville
danne ”vira”, en mandig, tapper kvinde, som kan udrette
mandhaftige ting.
Men i dette ord er indeholdt en underfuld og elskelig
beskrivelse af ægtestanden, i hvilken hustruen, som også
juristerne siger, lyser ved mandens stråler. For alt, som
manden har, det har hustruen også; sådan har de fælles
ikke alene pengene, men også sine børn, næring, mad og
drikke, seng, hus og gård. De er også af samme sind og
vilje mod hinanden. Sådan at manden ikke ved noget andet
adskiller sig end ved sit køn, ellers er hustruen ganske som
manden. For hvad manden har i sit hus og er deri, det har
og er også hustruen; kun på kønnet er der forskel. Dernæst
er hun også, som Paulus viser i 1 Tim. 2, 13, kvinde på
grund af sin herkomst, fordi hun er kommet og taget af
manden, og ikke manden af kvinden.
Af et sådant samfund i ægtestanden har vi endnu noget
tilbage; men det er såre usselt, når vi vil se hen til den første begyndelse. For i ægtestanden deler fremdeles kvinden
halvt med manden, når hun kun er ærbar, tugtig, from og
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gudfrygtig, i omsorg, i næringen og i alle slags huslige embeder og husligt arbejde. For dertil er hun fra først af skabt,
og derfor kaldes hun kvinde, virago eller, hvis vi turde tale
sådan på latin, vira, fordi hun alene i henseende til sit køn
er forskellig fra husfaderen, eftersom hun er taget af mandens kød.
For om man end kun ville sige dette om Eva, der blev
skabt på denne måde, så anvender dog Kristus det i Matt
19, 5 på alle hustruer, når han siger, at mand og hustru er
ét kød. Skønt din hustru ikke er skabt af dine ben og dit
kød, så er hun dog, fordi hun er hustru, herre i huset lige
så vel som du, blot er hustruen manden underdanig ifølge
den lov, som blev givet efter faldet. Dette er en straf, ligesom flere andre, der formindsker den ære og herlighed,
som mennesket havde i Paradiset, hvorom denne tekst
minder os. For Moses taler her ikke om ægtefolks nuværende jammerlige og elendige liv, men om livet i uskyldigheden i Paradiset, hvori mandens og hustruens styrelse
skulle have været lig og én og samme ting. Ligesom jo
Adam her siger, at man skal kalde hende kvinde på grund
af ligheden i styrelse og husholdningen. Men nu har man-
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den fået pålagt sig arbejde og sit ansigts sved; men kvinden har fået befaling til at være sin mand underdanig, og
dog bliver der endnu noget tilovers og ligesom en levning
af dette herredømme, så hustruen endnu kan kaldes kvinde
på grund af delagtigheden og fællesskabet i ejendom og
besiddelse.
v24. Derfor forlader en mand sin far og mor og binder sig til
sin hustru, og de bliver ét kød.

Kristus i Matt 19, 5 og Paulus i 1 Kor 6, 16 anvender også
dette som en almindelig regel på vort ægteskab, nu efter at
vi har tabt vor uskyldighed. Og hvis Adam derfor var blevet stående i sin uskyldighed, så ville også hans børn være
blevet ægtefolk, som havde forladt forældrenes bord og
hjem og havde haft en egen del af haven et særligt sted, på
hvilket de havde levet adskilt fra sine forældre. Undertiden
var de vel kommet til sin fader Adam og havde sammen
med ham lovet og prist Gud, men derpå ville de atter gå til
sit. Men nu, efter faldet, da dog alt det andet er forandret,
forbliver dog denne forbindelse og dette bånd mellem ægtefolk, at manden forlader sin fader og moder, til fordel for
sin hustru. Men hvor det ikke går sådan til (sådan som når
ægtefolk undertiden forlader hinanden), der sker dette ikke
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alene mod dette Guds bud, men det er også tegn på den
skrækkelige ødelæggelse og fordærvelse, som ved synden
er kommet over menneskene, og som forøges af Djævelen,
der er en fader for al strid og uenighed.
Dette har også hedningerne indset, at intet var mere
passende og nyttigt end denne forening og forbindelse
mellem ægtefolk, derfor siger de, at det er naturens anordning, at man ikke kan undvære en hustru, men nødvendig
må have hende, for at hun skal yde manden et uopløseligt
fællesskab ligetil døden. Og Kristus siger også i Matt 19,
8, at Moses tillod skilsmissen for hjerternes hårdheds
skyld, men at det fra begyndelsen ikke var sådan, men at
dette uråd og ulykke, ægteskabsbrud, forgiftning og lignende, som undertiden finder sted blandt ægtefolk, senere
er fremkommet af synden. Derfor har vi næppe beholdt en
tusindedel af den første ordning og indstiftelse, og dog har
mand og hustru endnu stadig, for børnenes skyld, sin egen
rede, efter dette sprogs ordlyd, ved hvilket denne stand og
det ægteskabelige liv herlig og kraftig bekræftes af vor
første fader, ja af Gud selv, sådan som Kristus anfører det.
Men dette, at de skulle forlade, er ikke sådan at forstå,
at børnene, som havde begivet sig i ægteskab, slet ikke

273

skulle have besøgt sine forældre, men sådan, at børnene,
efter at de var blevet gift, ikke længere skulle have boet
hos sine forældre, men ville have haft sit eget opretholdssted og rede. Nu er også det blevet sådan i denne syndens
jammer, at børnene må ernære sine forældre i deres armod
og alderdom. Men i Paradiset ville vi have været anderledes og meget bedre stillet, og dog ville det også dér have
været sådan, at manden af kærlighed til en kvinde, ville
have udvalgt sig sin egen rede, ligesom fuglene, og have
forladt sin bolig hos forældrene. Og også dette ord er en
profeti; for der var endnu hverken fader eller moder eller
børn, og dog spåede Adam sådan om ægtefolks liv, om
egen bolig, om en deling af stederne eller herredømmet
over hele verden, så enhver slægt for sig skulle have sit
eget sted og rede at bo i.
v25. Adam og hans kvinde var nøgne, men de skammede sig
ikke.

Her kunne man synes, at Moses vel kunne have fortiet og
udeladt disse slutord, som ikke indeholde noget af fornødenhed. For hvad har det at betyde, om Adam og Eva i
Paradiset levede nøgne eller beklædte? Men det er sandelig herlige og fornødne slutord, der i en sådan ting, som vi
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anser for simple og ringe, viser og foreholder os, i hvor
megen jammer og ulykke naturen er kommet ved arvesynden.
At gå blottet eller nøgne undser alle folk sig for, og
især de, som bor mod nord. Deraf kommer det også, at
tugtige og alvorlige folk ikke alene revser og dadler unge
folk, når de går med korte og på soldatermaner afklippede
klæder, men også holder sig borte fra offentlig badning,
skønt på sådanne steder både mænd og kvinder søger at
dække sit legeme i anstændighed. Dette er en visdom og
tugtighed, som man med rette roser. For hvilken fader kan
uden stor synd og forargelse blotte sig i sin søns nærværelse? Men Adam og Eva, siger Moses, gik nøgne, og
skammede sig ikke. Derfor var det dengang ikke alene
ikke nogen skam at gå nøgen, men det var endog priseligt,
ærbart og elskeligt.
Dette har vi nu tabt ved synden. Vi fødes på denne
måde nøgne og med glat hud, mens alle dyr bringer sit
skind, sine hår, uld, fjer, skæl osv. med sig til verden. Derfor må vi mod solens hede have skyggen af huse; imod
regn, sne, hagl osv. mange slags klædningsstykker. Men
dette ville Adam ikke have følt noget til; men ligesom
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endnu øjnene på menneskets legeme har denne natur, at
hverken kulde eller hede særlig angriber dem, sådan ville
hele legemet have været sikkert for kulden. Og Eva, vor
moder, kunne sagtens have siddet nøgen iblandt os. Ingen
af os ville have taget forargelse over at se hendes bryster
og andre dele af hendes legeme nøgne, som man nu må
blues ved, og som på grund af synden optænder ond lyst
og begær.
Derfor lærer denne tekst os smukt, hvor megen ulykke
og elendighed der fulgte på Adams synd; for nu ville man
holde det for ren galskab, om nogen gik nøgen. Sådan er
det nu vor største skam, som dengang ville have været vor
største ære og prydelse. For fordi alle dyr havde måttet
have hår, fjer, skæl osv. for at bedække deres uanstændige
lemmer, så havde det været til stor ære for mennesket, at
det alene var skabt med et så herligt legeme, at det havde
kunnet gå med glat og nøgen hud. Men denne ære har vi
nu tabt. For vore legemer må vi, ikke alene for nødvendighedens skyld, men meget mere for at undgå skam, dække
med større flid og omhu end dyrene, som af naturen er beklædte og beskyttede.
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Sådan fremhæver dette kapitel den sjette dags gerning
noget klarere, nemlig hvordan mennesket blev skabt med
særlig velberåd hu, og hvordan der i Eden blev skabt en
have, hvori mennesket med fryd kunne bo og vandre,
hvordan der også til sidst ved forbudet om kundskabens
træ på godt og ondt ved Gud selv forordnes og beskikkes
en ydre gudstjeneste for den kommende kirke, ved hvilken
den skulle have bevist Gud sin lydighed, hvis det var forblevet uden Satans list og bedrag, sådan som det var skabt.
Og sådan forblev da Adam, som nogle mener, denne nat i
Paradiset med sin Eva, indtil den følgende sabbat. Men
hvad der hændte på denne, derom vil det følgende kapitel
berette.
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Tredje kapitel
v1. Slangen var det snedigste af alle de vilde dyr, Gud Herren
havde skabt.

I foregående kapitel hørte vi, hvordan mennesket på den
sjette dag blev skabt i Guds billede og lighed, så hans vilje
skulle være god og ren, derefter også fornuften eller forstanden være sund, så hvad Gud ville eller sagde, det
samme ville, troede og forstod også mennesket. Med en
sådan ren og fuldkommen erkendelse fulgte nødvendig erkendelsen af alle andre skabninger; for hvor man fuldkommen erkender Gud, må man også fuldkommen erkende andre ting, som er under Gud.
Men disse ting viser, hvor grueligt og skrækkeligt
Adams og Evas fald må have været, hvorved vi har tabt
den så herlig oplyste fornuftens forstand, og den efter
Guds ord og vilje rettede vilje. Så har vi også tabt vore
legemers ære, sådan at det nu er den største skam at gå
eller ses nøgen, hvilket dengang var den skønneste ære og
et særligt fortrin for den menneskelige slægt frem for alle
dyr. Men hvordan det end er dermed, så består den største
skade heri, at alt dette ikke alene er tabt, men at der i stedet
for er indtrådt en fordrejning og bortvending af viljen fra
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Gud, sådan at mennesket ikke vil eller gør noget af det,
som Gud vil og byder. Ligeså at vi ikke véd, hvad Gud,
hvad nåde, hvad barmhjertighed, eller hvad synden i sig
selv er. Dette er sandelig skrækkelige fejl, og de, som ikke
forstår eller ser dem, må være blindere end en muldvarp.
Erfaringen lærer os ganske vist meget af denne jammer at
kende; men dog kan vi ikke til fulde føle, hvor stor den er,
hvis vi ikke betragte vort billede i uskyldighedsstanden, så
godt vi kan fatte og forstå det, dengang da viljen var god
og fornuften ret, dertil også menneskets legeme fuldt af
den højeste ære og herlighed. Når vi derimod nu betragter
tabet og berøvelsen af disse gaver, så kan vi nogenlunde
betænke og forstå, hvad arvesynden er for en skade og
jammer.
Derfor giver de anledning til megen stor vildfarelse,
som endnu forringe eller formindske denne gruelige skade
og taler om den fordærvede natur på filosoffernes vis, som
om den ikke er fordærvet. Sådan siger de, at de naturlige
kræfter er forblevet hele, ikke alene i menneskets natur,
men også hos Djævelen. Men det er åbenlyst urigtigt. For
hvad og hvor lidt der er forblevet deraf, kan vi til dels se
og føle; men hvor meget vi har tabt deraf, det ser sandelig
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ikke de, som endnu siger, at de naturlige kræfter er forblevet hele. For den vilje, som skulle være god og ret og behage Gud, adlyde Gud, forlade sig på Gud og bruge skabningen ret og med taksigelse, den er tabt, sådan at vor vilje
gør Gud til en djævel, frygter og forfærdes, når man nævner Guds navn, især når den ængstes af Guds domme. Kan
det kaldes ufordærvede naturlige kræfter?
Men tænk nu på andre, ringere ting, som er langt under
Gud. Ægtestanden, eller sammenføjningen af mand og
kvinde, er forordnet af Gud. Men hvor skrækkelig er den
ikke nu efter synden? Hvilken galskab og begær bor ikke
i kødet? Derfor sømmer det sig nu ikke længere efter synden, at denne sammenføjning, som en Guds gerning, sker
åbenlyst; men også ægtefolk skyr lyset og skjuler sig. Sådan har vi endnu ganske vist legemet; men, du kære Gud,
hvor elendigt og på mange måder skadet og fordærvet! Vi
har også endnu vilje og fornuft; men på hvor mange måder
er den ikke ødelagt, forvendt og svækket? For ligesom fornuften er formørket og dæmpet ved stor og mange slags
uvidenhed, sådan er også viljen ikke alene fordærvet og
ødelagt, men ganske afvendt fra Gud, er fjendsk mod Gud,
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og iler med glæde til det onde, mens den dog skulle gøre
det modsatte.
Derfor skal man ikke med sådan sikkerhed gøre denne
mangfoldige fordærvelse af naturen ringe eller lille, men
stor, nemlig at mennesket fra Guds billede, fra erkendelsen
af Gud og alle skabninger, fra den mest ærbare nøgenhed,
er faldet i gudsbespottelse, i had og foragt for Gud, ja,
hvad mere er, i fjendskab imod Gud; ikke at tale om Djævelens grusomme tyranni, hvem denne elendige natur for
syndens skyld må være underkastet. Derfor skal man gøre
dette stort, fordi man, hvis man ikke ret erkender skadens
og sygdommens størrelse, heller ikke erkender eller ønsker lægemidlet. For jo mere du vil gøre synden ringe og
lille, desto mere bliver også nåden lille og ringe.
Herhen hører nu, hvad Moses ovenfor sagde, at Adam
og Eva ikke bluedes, skønt de var nøgne. Ingen af dem
optændtes af uren lyst til den anden; men når den ene så
på den anden, erkendte de Guds godhed, glædede sig i Gud
og følte sig sikre i hans godhed. Nu derimod kan vi ikke
alene ikke unddrage os synden, men vi geråder også i fortvivlelse og fjendskab mod Gud. Hvilket skrækkelige fald
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klart viser, at de naturlige kræfter ingenlunde er hele eller
ufordærvede hos os.
Men endnu formasteligere er det af sofisterne, at de tør
sige dette om Djævelen, hos hvem der dog er et endnu
større fjendskab, harme og raseri mod Gud, end hos mennesket; da han dog ikke er skabt ond, men havde en vilje,
der stemte med Guds vilje, hvilken han nu har tabt. Han
har også tabt den bedste og reneste forstand, og er blevet
forvandlet til en afskyelig ånd, der raser og larmer imod
sin skaber. For er det ikke den allerværste ødelæggelse, at
han fra Guds ven blevet hans mest forbitrede og forhærdede fjende?
Men herimod anfører de Aristoteles' ord, at fornuften
altid driver og tilskynder til det bedste; formaster sig også
til at ville bekræfte dette ord med ord af Den Hellige
Skrift, ligeså med det, som filosofferne siger, at den rette
fornuft er årsag til al dyd. Nu er det ikke min mening, at
dette ikke er sandt, når man blot forstår det om de ting,
som er fornuften underlagt, når man taler om, hvordan
man skal opdrætte og røgte kvæg, bygge huse og beså
marker; men i højere ting er det ikke sandt. For hvordan
kan man kalde den fornuft ret, som er fjendsk mod Gud?
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Og hvordan kan man kalde den vilje god, som strider mod
Guds vilje og ikke vil adlyde Gud?
Når de nu derfor siger, at fornuften anviser og fører til
det bedste, så svar da: ja til det bedste i borgerlig og ydre
betydning, hvorom fornuften kan dømme. I dette råder, leder og fører den til det, som i ydre og verdslig henseende
er ærbart og nyttigt. Men hvordan kan man kalde den god
i højere og åndelige ting, da den er uden al erkendelse af
Gud og ganske har vendt sig bort fra Guds vilje? Nu véd
man også, når man lærer om Guds erkendelse og stræber
efter atter at få fornuften bragt til rette, da går det sådan, at
de, som vil være af den bedste fornuft og vilje (så at sige),
på det bitterste bliver fjendtlige mod evangeliet.
Derfor skal vi i teologien for det første udtrykke os sådan, at fornuften hos menneskene er imod Gud og allermest fjendtlig imod ham. For det andet, at også viljen, når
den vil være allermest ærlig, just er mest modsat Guds
vilje, deraf kommer had til ordet og forfølgelse af fromme
kristne lærere. Derfor skal vi ikke forringe eller formindske denne skade, som ved vore første forældres synd er
kommet over den menneskelige natur, men meget mere
gøre den stor og fremhæve den. Så bliver følgen deraf, at
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vi beklager vor jammer og elendighed og sukker efter den
Herre Kristus, den eneste læge og hjælper, som derfor er
udsendt af Faderen, for at denne skade og disse sår, som
Djævelen ved synden har behæftet os med, ved ham skulle
læges, og vi ved ham atter komme til den tabte evige herlighed.
Hvad nu videre angår den tildragelse, som Moses beskriver i dette kapitel, da har jeg derom allerede forhen angivet min mening, at jeg nemlig tror, at denne anfægtelse
og fristelse skete på sabbatten, sådan at Adam og Eva blev
skabt på den sjette dag, Adam først, Eva om aftenen; på
den følgende dag, nemlig tidlig om sabbatten, forkyndte
Adam Eva Guds vilje; hvordan den miskundelige Herre
havde skabt hele Paradiset til nytte og glæde for menneskene, at han også af særlig godhed havde skabt livets træ,
ved hvis benyttelse legemets kræfter kunne fornyes og en
bestandig ungdom opretholdes; men at han af ét træ, nemlig kundskabens, havde forbudt at spise. Derfor måtte de
også overholde og bevise denne lydighed mod en så god
skaber. Måske viste han hende også dette forbudte træ, da
han havde talt til hende derom og førte hende omkring i
Paradiset. Sådan vandrede Adam og Eva nøgne omkring i
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uskyldighedens og retfærdighedens herlige stand, fulde af
al fred og tryghed, fordi de forlod sig på en så venlig og
god Gud, og talte om Guds ord og bud, lovede og takkede
Gud, som det sømmer sig på sabbatten. Da kom, desværre,
også Satan til og forandrede alt dette inden for få timer,
som vi skal høre.
Her opstår atter en hel hob spørgsmål. For næsvise folk
spørger, hvorfor da Gud lod det ske, og tillod Satan at friste Eva? Hvorfor Satan fremdeles hellere efterstræber
hende i en slange, end i et andet dyrs skikkelse? Hvem kan
vel angive grunde til alle de ting, som den guddommelige
majestæt, sådan som vi nu har set, har ladet ske? Hvorfor
lærer vi ikke meget mere med Job 9, 2 og 33, 13, at man
ikke kan anklage Gud for retten, tvinge ham til at gøre os
regnskab for nogen af sine gerninger? Hvorfor går vi ikke
også i rette med ham, fordi ikke græs og træer er grønne
hele året rundt, ligesom det er min faste overbevisning, at
der i Paradiset ville have været et bestandig forår, uden
vinter, sne og frost, som det nu er efter synden. Men alt
dette beror på Guds vilje og magt; det må være os nok, at
vi véd det, men at gruble og forske nøjere og nærmere
derom, er en ugudelig næsvished. Derfor skulle vi, som er
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leret i hans hænder, Es 64, 8, lade fare at tale om sådanne
ting, og ikke dømme Gud, vor Herre, men skulle meget
mere lade os dømme af ham.
Derfor skal dette være det eneste svar på alle sådanne
spørgsmål og indvendinger, at det behagede Gud, at Adam
skulle prøves og øve sin kraft. Dette gør han endnu den dag
i dag; når vi er døbt og indsat i Kristi rige, vil han ikke, at
vi skal være ledige, men øve hans ord og gaver. Derfor
lader han os arme og svage mennesker sigtes af Djævelen.
På denne måde ser vi også, at kirken, som nu, Gud være
lovet, er fejet og renset ved ordet, må stå i stadig fare og
kamp. For nu hæver der sig nadverfornægtere, gendøbere
og andre sværmerånder, som angriber og frister kirken
med mange slags anfægtelser; derhos findes der også i det
indre andre anledninger til øvelse og prøvelse. Dette lader
Gud ske, men ikke fordi han har besluttet at forlade kirken, eller at lade den blive i sin nød og gå til grunde, men,
som Visdommens Bog siger i kap. 10, 12, af den grund
stedes kirken og fromme kristne i kamp, for at de skal
sejre og lære af erfaring, at gudelighed er mægtigere end
alle ting.
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Her er endnu et andet spørgsmål, som man måske
kunne drøfte med mindre fare, men med større nytte, nemlig hvorfor Skriften sådan tilhyller alt, og ikke hellere klart
og åbenbart siger, at den faldne engel iførte sig slangen,
talte ved den og bedrog Eva? Derpå svarer jeg sådan, at
Skriften tilhyller det, for at det skulle forbeholdes den
Herre Kristus og hans Ånd, der skulle lyse gennem hele
verden ligesom solen om middagen, og åbne og åbenbare
alle hemmeligheder i Skriften. Og fordi denne Kristi Ånd
var i profeterne, så forstod de disse Skriftens hemmeligheder.
Men nu sagde jeg ovenfor, at slangen (eftersom jo dyrene indbyrdes har forskellige gaver) af naturen var særlig
listig, hvorfor den passede bedre for dette Djævelens spil
end andre dyr. Og derom er det et klart vidnesbyrd her i
Moses’ tekst, som siger: slangen var listigere end alle dyr
på marken. Vi forundrer os jo dog nu over, at ræven besidder en sådan forunderlig listighed til at gøre en fangst,
ligeledes et synderligt vid og duelighed til at undgå fare,
ligesom man jo véd, at den, når den er jaget træt, holder
halen frem mod hundene, som jage den; når nu hundene
med stor heftighed vil snappe den og står stille, lægger den
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så hurtigt og raskt som et lyn afsted, får forspring og slipper væk. Sådan er der også flere andre hvis synderlige list
og snuhed, vi undrer os over. Men slangen havde alt dette
i en særlig høj grad; derfor fandt Djævelen behag som et
passende og bekvemt redskab til at efterstræbe Eva.
v1b. Og den spurgte kvinden: »Har Gud virkelig sagt, at I ikke
må spise af træerne i haven?«

Om denne fristelse strides sofisterne også, hvad for art den
var af: om Adam og Eva syndede med afguderi, eller med
hovmod og tryghed, eller alene dermed, at de blot spiste
æblet? Men når vi med omhu, som det bør sig, vil betænke
denne sag, så vil vi finde, at dette var den allerhøjeste og
mest overrumplende anfægtelse og fristelse. For slangen
angriber Guds gode vilje, og formaster sig til, af forbudet
om træet at ville bevise, at Guds vilje mod mennesket ikke
var god, og angriber således selve Guds billede og den
højeste evne, som var i den fuldkommen og endnu ikke
fordærvede natur. Ja, den formaster sig til og anstrenger
sig for at omstyrte og ophæve just den højeste gudstjeneste, som Gud selv havde forordnet. Derfor kan det ikke
nytte at tviste om, enten det var denne eller hin synd. For
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Eva fristes til alle synder, idet hun tilskyndes til at handle
mod Guds ord og hans gode vilje.
Derfor taler Moses ganske forsigtig, og siger: ”slangen
sagde”; det vil sige, med ordet angreb den ordet. Men ordet, som Herren havde talt til Adam, var dette: Spis ikke
af kundskabens træ på godt og ondt. Dette ord var for
Adam evangelium og lov, gudstjeneste og lydighed, som
han kunne vise Gud i uskyldighedsstanden. Herimod retter
nu Satan sit angreb, og dette formaster han sig til at ville
omstyrte, og sagen består ikke, som de tåbelige og uerfarne tænker, blot deri, at han viser dem træet og får dem
til at plukke frugter deraf. Ganske vist viser han dem det;
men han føjer et andet, nyt ord til, sådan som han endnu
plejer at gøre i kirken.
For når evangeliet læres purt og rent, så kan man være
vis i sin tro og vogte sig for afguderi. Men hvor dette sker,
er Satan ikke ledig, men prøver og forsøger på mange måder på enten at føre folket bort fra ordet eller forfalske
dette. Sådan opstod og fremkom der i den græske kirke
endnu på apostlenes tid mange slags kætterier. En lærte, at
Kristus ikke er Guds søn, en anden sagde, at han ikke er
Marias søn. Ligesom endnu den dag i dag gendøberne
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frækt og ugudelig siger, at Kristus ikke påtog sig noget af
Marias kød. Og på Basilius' tid formastede især nogle sig
til at nægte, at Helligånden er Gud.
Sådanne eksempler har vi også oplevet nu til dags, idet
der, efter at nu evangeliets rene lære atter er kommet for
lyset, har været mange, som har anfægtet Guds gerninger
og ord, og foruden dem er der bestemt endnu andre anfægtelser. Der bliver ingen ende derpå. Som når Djævelen driver folk til horen, ægteskabsbrud og anden synd og skam.
Men denne anfægtelse, når Satan angriber Guds ord og
gerninger, er langt sværere og farligere og træffer især kirken og de hellige.
På denne måde angriber Satan Adam og Eva for at berøve dem ordet, og for at de skulle lade ordet og tilliden til
Gud fare, og tro hans løgne. Og når derefter dette sker, og
han får bragt det derhen, da er det intet under, at et menneske bliver stolt og foragter Gud og mennesker, bliver en
horkarl, morder osv. Derfor er dette sandelig summen og
oprindelsen af alle anfægtelser, og drager efter sig fald
eller overtrædelse af alle Guds bud. For vantroen er årsagen og oprindelsen til alle synder, og når Djævelen først
får enten fralistet hjerterne ordet eller får forfalsket det, og
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får bragt dem til vantro, så er intet længere vanskeligt for
ham. Da Eva således havde ladet sig ordet berøve ved hans
løgn, faldt det hende meget let at komme til det forbudte
træ og plukke et æble deraf.
Derfor er det tåbelige tanker, som sofisterne og munkene her gør sig, at nemlig Eva, efter at hun først havde
fået øje på træet, stedse fik mere og mere lyst til at plukke
æblet, indtil hun endelig, overvundet af sin lyst, bragte det
til munden. For det var den højeste anfægtelse, at hun fik
et andet ord at høre og forlod det, som Gud forhen havde
sagt, nemlig at de skulle dø, hvis de spiste af træet. Men vi
vil betragte Moses’ ord efter hinanden.
Først gør Satan Gud det efter. For ligesom Gud først
havde prædiket for Adam, sådan prædiker også han her for
Eva. Og det er sandt, som man siger i ordsproget: i Guds
navn begynder al ulykke. For ligesom saligheden kommer
af Guds ord, når det er rent, sådan kommer også fordærvelsen deraf, når det er forfalsket. Men forfalsket ord kalder jeg ikke alene den mundtlige forkyndelse, men også
de indre tanker, meninger og indbildninger, når de falder
af fra ordet. Og dette viser Moses her ved det ord: ”Den
sagde”. For det var Djævelens hensigt, ved sin tale at få
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Eva ledt bort fra det, som Gud havde sagt. Og efter sådan
at have fået ordet af vejen, fordærvede han den gode vilje,
som mennesket før havde, så den oprørte sig mod Gud.
Han forvendte og fordærvede også forstanden, så den tvivlede om Guds vilje. Heraf følger da en ulydig og mod Gud
opsætsig hånd, som mod Guds bud udstrækker sig for at
plukke æblet, dernæst også en ulydig, opsætsig mund og
tænder. Kort sagt: på vantroen eller tvivlen på Gud og hans
ord følger alt ondt. For hvad kan være værre, end at blive
ulydig mod Gud og adlyde Djævelen?
Denne Satans list og ondskab efterligner alle kættere,
som under et godt skin river folk Gud og hans ord ud af
øje og maler dem en ny Gud, som ingensteds er. For når
man betragter deres ord, synes det, som om der intet helligere, intet andægtigere var end dem. De bevidner for Gud,
at de af ganske hjerte søger kirkens nytte og salighed; heller ikke forbander nogen mere end de alle dem, som prædiker falsk lære. De bekender og lader sig alvorlig forlyde
med, at de med højeste flid begærer vidt at udbrede Guds
navn og ære. Og kort sagt, de vil ikke anses eller holdes
for at være kættere og djævelslærere, og dog har de ingen
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anden hensigt end at undertrykke den rette lære og fordunkle Guds erkendelse.
Derfor går det siden hurtig med faldet; for uforsigtige
lader sig fra ordet føre bort til farlige kivsmål, og eftersom
de ikke har nok i ordet, spørger de, hvordan eller hvorfor
dette eller hint går til. Ligesom Eva er fortabt, så snart hun
hører Djævelen vække tvivl om ordet, sådan går det også
med os: Når vi tvivler på, om det også er Guds vilje, at vi
elendige og fordømte syndere skal blive salige ved Kristus, så sker det let, at vi bedrages og lader os strø sand i
øjnene og overtales til at tro, at vi må blive salige ved gerninger.
Sådan kan Djævelen snart, uden at man mærker det,
male en ny Gud. For han kommer også med et ord, men
ikke et sådant, som det er givet af Gud, nemlig at man i
Kristi navn skal prædike bod og syndernes forladelse, men
et sådant, at man erhverver sig syndernes forladelse, når
man bliver munk og beder meget, faster, synger osv. Når
Guds ord sådan forandres og forfalskes, da kommer, som
Moses siger i sin sang, nye guder, som vore fædre ikke
dyrkede, 5 Mos 32, 17.
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Sådanne Djævelens snarer skal man kende til; for det
er gavnligt. For hvis Satan lærte, at man skulle stå ihjel,
bedrive hor, være sine forældre ulydig, da kunne enhver
snart se, at han rådede til det, som var forbudt af Gud; derfor kunne man let vogte sig for ham. Men her, hvor han
kommer frem med et andet ord, taler om Guds vilje og foregiver Guds navn eller kirkens og Guds folks, kan man
ikke så let vogte sig for ham; men der skal en skarp dømmekraft i ånden til at gøre forskel mellem den sande og
den nye Gud, sådan som Kristus gør, da Djævelen vil overtale ham til at sige, at stenene skulle blive brød, og at kaste
sig ned fra templets tinde. For her ville han overtale ham
til at foretage og vove noget uden Guds ord. Men Kristus
kunne han ikke bedrage sådan, som han bedrog Eva. For
Kristus holder fast ved ordet og lader sig ikke henvise eller
bortlede fra den sande Gud til en usand og ny. For vantro
og tvivl, hvorved man forlader ordet, er egentlig kilde og
udspring for alle synder; og fordi verden er fuld deraf, så
forbliver den i afguderi, fornægter Guds sandhed og gør
sig en ny Gud.
Sådan er en munk en afgudstjener; for han gør sig
disse tanker, at det er vejen til det evige liv, når han holder
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sig efter Frans' eller Dominicus' regel. Men nu er dette at
forestille sig en ny Gud og drive afguderi. For den rette og
sande Gud siger, at det er vejen til det evige liv, at man
tror på Kristus. Når derfor denne tro er borte, så følger
vantro og afguderi, som giver Guds ære til egne gerninger.
Sådan er alle gendøbere, nadverfornægtere og papister afgudsdyrkere; ikke som om de tilbad sten eller træ, men
fordi de lader ordet fare og tilbeder sine egne tanker.
Derfor tjener denne tekst til at lære os, at denne Djævelens fristelse er begyndelsen til arvesynden, da han førte
Eva bort fra Guds ord til afguderi, imod det første, andet
og tredje bud. For det er meningen med disse ord: Skulle
Gud have sagt? Dette er en skrækkelig dristighed af Djævelen, at han gør en ny Gud og fornægter den første, sande
og evige Gud med så stor trods og sikkerhed. Som om han
ville sige: I er dog i sandhed dårer og narre, hvis I tror, at
Gud skulle have talt sådan; for Gud er sandelig ikke en
sådan, at han bryder sig om, enten I spiser eller ikke. For
fordi det er et kundskabens træ på godt og ondt, hvordan
kan I da beskylde Gud for en sådan misundelse, at han ikke
gerne skulle ville, at I bliver vise.
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Men denne usigelige ondskab viser noksom, skønt
Moses omtaler slangen og ikke Djævelen, at Satan var ophavsmanden og mesteren i denne sag. Og fædrene og profeterne har, skønt det er tilhyllede ting, dog ved Helligåndens oplysning godt set, at dette ikke var en handling af
slangen, men at i denne slange boede den ånd, som var
fjendtlig sindet mod den uskyldige natur, om hvilken Kristus i evangeliet i Joh 8, 44 klart siger, at han ikke blev
stående i sandheden, og er en morder og løgner. For klarere og tydeligere at vise, at det var denne Guds og menneskenes fjende. Det tilhørte netop evangeliet.
Men fædrene har just set dette og sluttet sådan: Det er
sikkert, at dengang endnu alle skabninger var i fuldkommen lydighed efter dette ord: Gud så alt, som han havde
gjort, og se, det var såre godt. Men her åbenbarer sig hos
slangen en sådan ånd, som er Guds fjende og forfalsker og
fordrejer Guds ord, for på denne måde at få det uskyldige
menneske i synd og død. Derfor er det klart og åbenbart,
at der i slangen var et ondt væsen, som ret egentlig kunne
kaldes Guds modstander, en løgnagtig ånd og morder, hos
hvem der er den største og grueligste tryghed, så han ikke
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skammer sig for at forfalske Guds bud og drive menneskene til afguderi, fordi han godt vidste, at ved dette afguderi måtte hele den menneskelige slægt dø og ødelægges.
Dette er i sandhed forfærdelige ting, når vi ret vil betragte
dem. Vi ser også hos papisterne og andre sekter eksempler
på lignende sikkerhed, hvormed de forfalsker Guds ord og
forfører folk.
Eva modstår i begyndelsen forføreren godt; for hun ledes og styres endnu af den ånd, der, som jeg ovenfor viste,
oplyste hende om, at mennesket var skabt fuldkomment
og i Guds billede; men til sidst holder hun ikke stand, men
lader sig overtale.
Men på hvilken dag englenes fald skete, er uvist, om
det var på skabelsens anden eller tredje dag. Dette alene
kan man bevise af evangeliet, at Satan faldt fra Himlen,
som Kristus vidner i Luk 10, 18, at han så ham falde ned.
Men om Himlen dengang var fuldkommen, eller endnu rå
og ufuldkommen, det véd vi ikke. Så hører denne sag heller ikke egentlig hid. Men det hører netop hid, at vi ser, at
her den største ondskab og grueligste sikkerhed findes
sammen, så denne ånd ikke er bange for at gøre den guddommelige majestæts bud tvivlsomt, især fordi han véd,
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hvad for en stor jammer der ville følge derpå for hele den
menneskelige slægt.
For det andet skal man også betragte Djævelens særlige list, som man først mærker derpå, at han angriber
menneskets højeste kræfter og Guds billede, nemlig stormer frem imod og anfægter den vilje, som stod rigtig mod
Gud. Slangens snedighed, siger teksten var større end alle
dyrenes på marken. Men denne list overgår slangens naturlige list, at den samtaler med mennesket om Guds ord
og vilje. Dette formåede slangen ikke af naturlig kraft,
fordi den var menneskets herredømme underkastet. Men
den ånd, som taler gennem slangen, er så listig, at den kan
overvinde mennesket og få det til at spise af det forbudte
træs frugt. Derfor taler en Guds skabning, som er god, ikke
sådan, men den heftigste fjende af Gud og menneskene,
som ganske vist også er en Guds skabning, men ikke er
skabt ond af Gud. For han blev ikke stående i sandheden,
som Kristus siger i Joh 8, 44. Dette følger klart af evangeliet og denne tekst.
Dernæst mærkes denne listighed også deri, at Satan
angriber den menneskelige natur just, hvor den er svagest,
nemlig kvinden, Eva, og ikke manden, Adam. For skønt
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de begge var skabt lige retfærdige, så stod dog Adam over
Eva. For ligesom ellers i hele naturen den mandlige kraft
overtræffer den kvindelige, sådan stod også i den ufordærvede natur manden noget over kvinden. Derfor tør heller
ikke Djævelen give sig i kast med Adam, fordi han ser, at
han er noget stærkere; for han frygter for, at hans foretagende kunne mislykkes. Og jeg tror også, at hvis Djævelen
havde fristet og angrebet Adam først, da ville Adam have
vundet. Han ville hellere have trådt slangen ned med fødderne og sagt: Ti stille, Herren har befalet os noget andet.
Derfor vender Satan sig til Eva som den svagere del og
prøver hendes styrke; for han ser, at hun forlader sig sådan
på sin mand, at hun ikke tror, at hun kan synde.
Og her har vi atter en påmindelse om den guddommelige tilladelse, som Djævelen har fået til at angribe dyrene,
sådan som han her angriber slangen. For derom er der ingen tvivl, at det var en rigtig slange, i hvilken Satan boede
og samtalte med Eva. Men at man indlader sig på at undersøge, om den af udseende var som et menneske, er latterligt. For slangen var før faldet et skønt dyr; ellers ville
Eva ikke have talt så trygt med den. Men efter faldet har
ikke alene slangens skønhed forandret sig; for Gud truer
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den med, at den herefter skal krybe på jorden, mens den
forhen havde gået oprejst, ligesom en hane; fremdeles at
den skal spise støv og jord, mens den forhen havde spist
bedre frugter; men også denne tryghed er gået tabt, som
Eva i begyndelsen havde; for vi flyr for slangerne, og de
flyr igen for os; i denne skade er naturen kommet ved synden, , ligesom vi også har tabt den ære at gå nøgen, den
oprigtige vilje og den rene forstand. Sådan tror jeg også,
at slangen har tabt meget af sin list, hvilken Moses her roser som en særlig gave af skaberen. Ligesom derfor slangen nu er ond blandt dyrene, sådan er det min tro, at den i
begyndelsen var skøn, god, velsignet og elskelig, sådan at
ikke alene mennesket, men også de andre dyr gerne og
med glæde var om den. Derfor var den også såre tjenlig
for Satan til dette hans forehavende, til at tale gennem den
og bringe Eva til fald.
Dette er mine tanker om den naturlige slange, som Satan ville misbruge, som forhen var det skønneste lille dyr,
uden nogen giftig hale og uden hæslige skæl. For alt dette
kom siden over den for syndens skyld, ligesom vi ser, at
der hos Moses står en lov om, at man atter skulle dræbe de
dyr, som havde dræbt et menneske, ikke af nogen anden
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grund, end fordi Djævelen havde syndet ved dem og begået
mordet. Sådan blev også slangen straffet til et vidnesbyrd
om dette fald og Djævelens ondskab.
Hvad nu grammatikken angår, da oversætter den latinske tekst det ord aph-ki ved cur, som betyder hvorfor. Men
skønt dette ikke just er så langt fra den mening, som står
her, så er det dog ikke gengivet ligefrem nok. For den første og største anfægtelse er, at man begynder at tvivle angående Guds råd, hvorfor Gud har gjort dette sådan. Men
efter min mening ligger dette ikke i det ord. Hvordan eller
hvorfor, men meget mere i ordet Elohim, Gud. Det gør anfægtelsen stærkere. Som om slangen ville sige: I er i sandhed meget gale og dårlige, hvis i tror, at Gud ikke vil, at I
skal spise af dette træ, han, som dog har sat jer til herrer
over alle træer i Paradiset. Ja, han har skabt dem for jeres
skyld, hvordan skulle da han, som har undt jer alt, ikke
kunne unde jer dette ene træs frugter, som er så søde og
liflige? For det er Satans plan at borttage ordet og Guds
erkendelse fra dem, så de skulle tænke og slutte sådan hos
sig selv: Ej, det er dog ikke Guds vilje, det har Gud ikke
befalet. For at dette er meningen, bekræfter også hvad der
følger efter, hvor slangen siger: I skal ikke dø. For derpå
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beror alt for Djævelen, at han kan forføre og bortlede os
fra ordet og troen, det vil sige, fra den rette og sande Gud,
til en falsk.
Og denne Djævelens måde følger alle sværmerånder,
sådan som Arius sagde: Mener du, at Kristus er Gud, han
som dog selv klart siger: Faderen er større end jeg? Sådan
også nadverfornægterne: Mener du, at brødet er Kristi legeme, og vinen hans blod? På sådanne vanskelige og urimelige ting har Kristus aldrig tænkt. Når nu folk hører efter sådanne tanker, så kommer de stedse længere og længere bort fra ordet og havner i vildfarelse.
Fordi da dette er hovedstykket i al anfægtelse, at man
tvivler på, om Gud har sagt det, så ligger eftertrykket mere
på ordet ”Gud”, end på ordet ”hvorfor”, som ville give en
mat mening. Derfor synes jeg bedre om at læse sådan:
Skulle Gud have sagt: I må ikke spise af træerne i haven?
For det er ikke Satans hensigt at spørge efter årsagen,
hvorfor Gud har sagt dette, men meget mere at få Eva
overtalt til at tro, at Gud slet ikke havde sagt det, for sådan
at fratage og afvinde hende ordet. For han ser, at fornuften
er let at bedrage på denne måde, når under Guds navn og
ord Gud og ordet tabes. Dertil er også det såre listigt, at
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han taler ganske i almindelighed og sammenfatter alle
træer. Som om han ville sige: I har et uindskrænket herredømme over alle dyr, skulle da Gud, som har givet jer dette
almindelige herredømme over alle dyr, ikke også have givet jer alle træer? I skulle meget mere tro, at ligesom Gud
har underkastet jer den hele jord og alle dyr, sådan har han
også overgivet jer brugen af alle ting, som vokser på jorden.
Dette er sandelig en stor fristelse, ved hvilken slangen
søger at bringe Evas hjerte derhen, at hun hos sig selv skal
tænke, at Gud ikke kan modsige sig selv. For når han har
givet dem almindelig magt over alle skabninger til hobe,
så har han også givet dem magt over alle træer. Og deraf
følger da, at det bud ikke at spise af træet ikke er Guds
bud, eller i al fald ikke sådan at forstå, som om Gud ikke
ville, at man skulle spise af træet.
Sådan forelægger Satan hende to fristelser, som dog
begge går ud på det samme. Den første er: Gud har ikke
sagt det; derfor må I gerne spise af dette træ. Den anden
er: Gud har overgivet jer alt, derfor har I alt, er herrer over
alt, og dette ene træ er ikke forbudt jer. Nu sigter begge
anfægtelser til at få Eva bortledt fra ordet og troen. For
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dette bud, som er givet dem af Gud, ikke at spise af dette
træ, beviser, at Adam og hans efterkommere, selv om naturen var forblevet ufordærvet, skulle have levet i troen,
indtil de fra dette timelige liv var blevet optaget i det åndelige. For hvor ordet er, der er nødvendigvis også troen.
Nu er her et ord, at han ikke skal spise af dette træ, ellers
skal han dø. Derfor måtte Adam og Eva tro, at dette træ
var skadeligt og fordærveligt for deres liv; sådan er troen
forenet med dette bud.
Vi, som fra synden kommer til retfærdigheden og fra
det dødelige legeme til et udødeligt, lever også i troen.
Men vi har et andet ord, som Adam ikke havde, mens naturen endnu var fuldkommen, da han nemlig fra det naturlige liv uden nogen overgang skulle optages i det åndelige.
Derfor sagde jeg ovenfor, at dette træ midt i Paradiset ville
have været ligesom en kirke, hvori Guds ord prædikedes
om, at de andre træer alle sammen var gavnlige og sunde,
men dette alene skadeligt. Derfor ville de have lært at være
lydige mod Gud og vise ham denne dyrkelse, at de ikke
spiste deraf, fordi Gud havde forbudt det.
Sådan havde den ufordærvede, fuldkommen natur,
som havde en ret gudserkendelse, alligevel et ord eller

304

bud, som lå over Adams forstand og måtte tros. Men dette
bud blev givet den uskyldige natur, for at Adam skulle
have et tegn eller en måde at dyrke Gud, at takke Gud og
undervise sine børn på. Men fordi Djævelen ser dette og
véd, at det overgår menneskets fornuft, frister han Eva til
først at begynde at tænke efter, om dette da også er Guds
vilje og bud eller ikke? Men dette er oprindelsen og hovedårsagen til al fristelse, når fornuften på egen hånd,
uden ordet, formaster sig til at ville dømme om Gud og
hans ord.
For Gud ville, at mennesket i dette bud skulle have en
anledning til lydighed og en ydre gudsdyrkelse. Ligeså at
dette træ skulle være et tegn, ved hvilket mennesket skulle
bevise, at det var Gud lydig; men fordi Satan bringer dem
til at spørge, om Gud havde befalet det, er det hans hensigt
at få mennesket bortvendt fra denne lydighed og få det til
at synde.
Her havde dette alene været frelsen, når Eva havde taget fodfæste og stået fast på Guds bud, og ikke havde ladet
sig forføre til at spørge, om Gud havde befalet det, og om,
da jo Gud havde skabt alle ting for menneskets skyld, da
dette træ alene skulle være skabt til at bringe mennesket i
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fordærvelse? Det synes vel at være visdom, ret dybt og
grundig at forske efter disse ting; men så snart kødet begynder at hænge efter sådanne tanker, så er det forbi. Lad
os nu høre, hvad Eva svarer.
v2-3. Kvinden svarede slangen: »Vi må gerne spise af frugten
på træerne i haven, men frugten på det træ, der står midt i haven, har Gud sagt, at vi ikke må spise af og ikke røre ved, for
ellers skal vi dø.«

I begyndelsen går det endnu godt; Eva gør forskel mellem
de andre træer og dette, og fortæller Guds bud. Men så
falder hun, når hun fortæller straffen. For hun fortæller den
ikke sådan, som Gud havde truet dermed. For han havde
simpelt hen sagt: Den dag I spiser deraf, skal I dø døden.
Dette ord, som er at forstå ligefrem og uden nogen indskrænkning, tager hun ikke ligefrem, men sætter i stedet:
”ne forte Morijamur” [ifølge Vulgata], for at vi ikke måske
skulle dø. Dette er en mærkelig forfalskning, som man
ikke må overse. For den viser, at Eva begyndte at vakle fra
troen til vantroen; for, ligesom forjættelsen kræver tro, sådan kræver også truslen den. Derfor skulle hun have sluttet
sådan hos sig selv: Spiser jeg deraf, så dør jeg helt bestemt.
Men denne tro anfægter og angriber Satan så listigt, at Eva
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tilføjer ordet ”måske”. For det havde Djævelen allerede
fået hende til at tro, at Gud ikke var så grusom og ubarmhjertig, at han ville dræbe hende for et æbles skyld; sådan
var hendes hjerte allerede gennemtrængt af Djævelens
gift.
Vor tekst er her dårlig oversat, fordi den lyder, som om
Eva fortalte sine ord, da hun dog fortæller Guds ord, og af
sit eget tilføjer til Guds ord det ord ”måske”. Derfor lykkes
den løgnagtige ånds bedrageri straks for ham. For hvad
han især eftertragtede, nemlig at få Eva bortledt fra ordet
og troen, har han nu opnået så vidt, at Eva forfalsker Guds
ord; det vil sige, han har, som Paulus siger i 1 Tim 5, 15,
fået hende til at vende sig bort efter Satan. Men det er faldets begyndelse, at vende sig bort fra Gud og vende sig til
Djævelen, det vil sige, ikke at blive bestandig i ordet og
troen. Da nu Djævelen ser, at begyndelsen er gået så godt,
så sætter han på med al sin magt, og trykker på ligesom
mod en mur, der allerede er begyndt at bøje sig og hælde,
for ganske at få bugt med Eva.
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v4-5. Men slangen sagde til kvinden: »Vist skal I ikke dø! Men
Gud véd, at den dag I spiser af den, bliver jeres øjne åbnet, så
I bliver som Gud og kan kende godt og ondt.«

Dette er slangens talekunst, hvormed han ganske får bugt
med den stakkels kvinde, efter at han ser, at hun har vendt
sig bort fra Gud og drejet om for at høre en anden prædike.
Når han ovenfor siger: ”Skulle Gud have sagt”, da benægter han endnu ikke ordet ganske åbenlyst, men ser til, hvordan han ved sit spørgsmål kunne bringe Eva til tvivl. Da
han nu ser, at han har bragt det dertil, begynder han nu her
med den største formastelighed rent ud at benægte Guds
ord, at gøre Gud til en løgner og anklage ham for at være
umild og grusom. Det er ham ikke nok, at Eva har gjort en
tilsætning til Guds ord og sagt ”måske”; men nu gør han
endog dette tvivlende ord til et ligefrem benægtende og
siger: I skal ikke dø.
Sådan ser vi nu her, hvor forfærdeligt det er, når Djævelen begynder at friste et menneske; for da følger stedse
det ene fald på det andet, og en synd, som synes lille, bevirker et svært og stort fald. En stor synd var det, at Eva
vendte sig bort fra Gud og hans ord og hørte på Djævelen;
men endnu langt større er den, som her sker, at Eva holder
med Djævelen, som gør Gud til en løgner og ligesom slår
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ham med næverne. Derfor er hun nu ikke alene bortvendt
fra Gud, som i den første fristelse, men her begynder hun
med Djævelen at foragte Gud, at fornægte hans ord og tror
løgnens fader imod Guds ord.
Dette skal være os et bevis, hvoraf vi lærer, hvad et
menneske er. For hvis dette skete i naturen, mens den
endnu var ret og fuldkommen, hvordan vil det da gå os?
Og eksemplerne ligger for vore øjne; for vi ser, at mange
af dem, som i evangeliets begyndelse med os lovede og
takkede Gud, for at han atter havde bragt sit ord for lyset,
de er siden ikke alene faldet fra, men er endog imod os.
Da således arianerne begyndte at falde fra troen på
Guds Søns guddom, kom de snart ind på sådan afsindighed, at de blev fjendske mod den sande kirke og forfulgte
den på det grusomste. Sådanne eksempler har vi også set
hos gendøberne. For efter at de først af Djævelen er ført til
det tvivlende ord ”måske”, så gør de derpå dette ”måske”
til et ”ikke”, og fra sådanne, som er faldet fra Gud, bliver
de også Guds forfølgere. For de følger sin fader Djævelen,
som efter at være faldet ned fra Himlen for syndens skyld,
Luk 10, 18, er blevet den allermest heftige fjende af Kri-
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stus og hans kirke. På sådanne eksempler mangler det heller ikke den dag i dag. For vi har ingen større fjender end
dem, som er faldet fra vor lære. For på denne synd følger
den skrækkelige tale i Sl 14, 1: Tåben siger i sit hjerte: der
er ingen Gud. For når de sådan falder, er det ikke nok med,
at de vender sig bort fra Gud, men de må dertil også angribe Gud og hans ord.
Derfor må man især have denne regel, som man i sit
hele liv skal følge og til hvilken man skal tage sin tilflugt,
ligesom til et sikkert anker, at vi nemlig, når vi er sikre på,
at det, som vi har og bekender er Guds ord, med enfoldig
tro skal holde os dertil og ikke begynde at anstille unyttige
tanker derom. For alle sådanne unyttige og nysgerrige tanker fører et sikkert fald med sig.
Den Herre Kristi ord om nadveren har vi klart, at han
nemlig om brødet siger: Dette er mit legeme, som gives
for jer, og om bægeret: Dette er den nye pagts bæger i mit
blod. Når nu nadverfornægterne forlader dette ord, og indlader sig på at overveje, hvordan dette kan være sådan, så
kommer de efterhånden derhen, at de ganske fornægter og
angriber Kristi ord, ligesom det her går Eva.
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Sådan også da Arius tænker om Gud, at han ene og
alene er ét væsen, opstiller han først denne sætning: Måske
er da Kristus ikke Gud. Dernæst sammenplukker han hist
og her så meget upassende og urimeligt tøj, at han til sidst
af al magt forsvarer og er ganske vis på, at Kristus ikke er
Gud. Og han bryder sig ikke om, at Johannes siger i Joh 1,
1: Ordet var Gud. Heller ikke derom, at Kristus i Matt 28,
19 befaler at døbe i Faderens og Sønnens og Helligåndens
navn; heller ikke derom, at Gud byder os at tro på Kristus,
tilbede og anråbe ham, ApG 13, 39; Sl 97, 7. Men hvad
mere ubesindigt og formasteligt kunne vi gøre, end at understå os til at dømme Gud og hans ord, vi som skal dømmes af ham?
Derfor skal man blot blive stående og holde fast derved, at når vi hører, at Gud siger noget, så skal vi tro det
og ikke give os til at gøre os alle slags tanker derom, men
meget mere tage vor fornuft fanget under Kristi lydighed.
Herhen hører det ord i Es 7, 9: ”Holder I ikke fast ved mig,
holder jeg ikke fast ved jer!” For om vi end går ud af vort
gode skind, så kan vi dog aldrig forstå, hvordan det går til,
at øjet ser, øret hører, eller hvad sjælen er; og dog har vi
dette på os selv, bruger det også hver dag og hvert øjeblik
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i alle vore gerninger. Hvordan vil vi da forstå de ting, som
ligger over vore fem sanser og alene åbenbares i ordet?
Ligesom det alene i ordet står, at i nadveren er brødet og
vinen Kristi legeme og blod. Derfor skal vi tro det; forstå
det skal vi ikke, kan heller ikke.
Hvad sådan angår denne Moses’ tekst, da var jo dette
ganske simple og enfoldige ord: Af træet midt i Paradiset
må I ikke spise. Men årsagen til disse ord forstod fornuften
ikke, hvorfor Gud ville have det sådan. Så snart derfor Eva
nysgerrig forsker derefter, og ikke lader det være sig nok,
at Gud havde sagt og befalet det, er det ude med hende.
Og denne fristelse er et sandt eksempel på alle fristelser,
hvorved Djævelen angriber ordet og troen. For før Eva får
lyst til at spise æblet, har hun allerede mistet det ord, som
Gud havde sagt til Adam. Hvis hun havde beholdt dette
ord, så havde hun også beholdt ærbødigheden mod Gud og
troen, mens hun derimod nu, efter at hun havde tabt ordet,
hos sig finder foragt for Gud og lydighed mod Djævelen.
Dette er os nyttigt at vide, så vi i anfægtelsen kan lære,
som Peter siger i 1 Pet 5, 9, at stå Satan imod, faste i troen,
sådan at vi holder fast ved ordet og lukker ørerne og ikke
lader noget slippe ind, som ikke stemmer med ordet. For
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denne Evas lidelse og fristelse er vor lærdom, så vi ikke
skal lade os føre bort fra ordet og troen og det således skal
gå os ligesådan.
Hvad der nu følger i teksten: ”Gud véd, at jeres øjne
skal åbnes”, kan forstås på to måder. For man kan enten
forstå det sådan, som om slangen sagde det i den hensigt,
at Eva skulle blive fjendtlig mod Gud, som om han var
hende ugunstig, eftersom han havde forbudt hende en så
nyttig frugt; eller også sådan (og på denne måde forstår jeg
det), at slangen ved disse ord priser Gud, for desto lettere
at overliste og forføre Eva. Som om den ville sige: Gud er
sandelig ikke en sådan, at han vil, at I skal leve i mørket,
uden at kende godt og ondt; men han er god, misunder jer
intet, som på nogen måde kan være jer til hjælp og gavn,
vil bestemt også gerne se, at I bliver ham lige.
Når Djævelen sådan lover vor Herre Gud, da har han
visselig en kniv i hånden og tænker på at skære halsen over
på mennesket. For dette fald sker snart og let, når til det,
hvortil din egen lyst lokker dig, også kommer påskud af
Guds ord og vilje. Dette foranlediger mig til at forstå det
sådan, at Satan sagde dette for meget mere at få Eva til at
tro, at Gud var god, end for at få hende til at anse Gud for
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misundelig. Dog lader jeg det stå enhver frit for at følge
hvilken mening, han vil. Sagen er jo i al fald den, at han
anstrenger sig for at lede Eva bort fra ordet, og overtale
hende til at gøre det, som var forbudt i ordet. For han er en
bitter fjende af ordet, fordi han véd, at al vor salighed beror
på, at vi er det lydigt.
Men her er det ikke upassende at spørge, hvordan det
går til, at Eva endnu ikke føler sin synd? For om hun end
ikke endnu havde spist æblet, så havde hun dog allerede
syndet mod ordet, eftersom hun havde vendt sig fra ordet
til løgnen, fra troen til vantroen, fra Gud til Djævelen, fra
Guds dyrkelse til afguderi. Fordi nu dette er hovedstykket
i synden (for at hun plukkede æblet, var ikke hovedstykket), hvordan går det da til, at døden ikke straks følger på?
Hvordan går det til, at hun ikke føler sin synd? Ja hvordan
går det til, at hun efter at have spist æblet, endnu ikke føler
døden, før hun også får overtalt Adam til at spise deraf?
De lærde taler mangt og meget om det øverste og det
nederste af fornuften og siger, at Adam var det øverste,
Eva det nederste. Men sådant ulærd og skolemæssigt snak
vil vi lade fare, og hellere følge den rette mening, som er
denne:
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For det første er Gud langmodig. Derfor lader han ikke
straffen følge straks på synden. Ellers ville vi straks gå til
grunde i vore synder. Denne Guds langmodighed misbruger Djævelen, hvem det er tjenligt og passende for hans
forehavende, at mennesket ikke straks føler synden. Derfor kommer det derhen, fordi straffen venter, at Satan gør
hjertet fuldt af sikkerhed, så at mennesket ikke alene ikke
mærker, at det har syndet, men endog har lyst og glæde af
sin synd. Som vi ser på paven og papisterne: hvis disse
med øje og hjerte kunne se den samvittighedernes pine og
plage, ja den menneskenes fordømmelse, hvortil de bringer dem ved falsk lære, så ville de uden tvivl forandre læren. Men nu kaster Djævelen dem sand i øjnene og blinder
dem ligesom, så at de ikke kan se Guds vrede og sin egen
dom. Derfor lever de midt i sine svære synder med al sikkerhed, glæde og jubel, bryster sig og kror sig dertil, som
om det var vel gjort.
Ganske på samme måde går det her også Eva. Ved
vantroen var hun fra ordet faldet i løgn, derfor var hun i
Guds øjne allerede død. Men fordi Satan endnu holder og
slører hendes hjerte og øjne, så ikke alene hverken ser eller
føler hun døden, men får også efterhånden mere og mere
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lyst til æblet, og behager sig selv i dette afguderi og denne
synd. Hvis hun nu ikke var afveget fra ordet, så havde det
været hende en gru, sådan at se på æblet, at hun begærede
at spise deraf; men nu tænker hun med lyst på denne synd.
Mens hun forhen var løbet bort, når hun havde set en anden gribe efter dette træ, så kan hun nu ikke vente, fordi
synden bryder frem af hjertet og gennemtrænger de andre
lemmer, såsom hænder og fødder. Sådan opstod denne lyst
og begærlighed efter at spise æblet ligesom en syge af synden, på hvilken til slut døden følger, omend ikke Eva føler
den, mens hun synder; som nu følger:
v6. Kvinden så, at træet var godt at spise af og tiltrækkende at
se på, og at det også var godt at få indsigt af, og hun tog af
frugten og spiste. Hun gav den også til sin mand, der var hos
hende, og han spiste.

Mærk her, hvordan synden altid sniger sig længere og længere frem og udgydes gennem alle sanser. For hvad undlader vel Eva, som tjener til at gøre synden større og sværere, efter at hun først har troet Djævelen mod Guds bud,
at hun ikke skal dø, men at hendes øjne meget mere skal
åbnes, så at hun kan kende godt og ondt? Hendes øjne kan
ikke se sig mætte, og hun anser det for lidt, at hun har Guds
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erkendelse og en ret fornuft, men hun vil også vide, hvad
der er ondt. Dette er ret egentlig Djævelens naturlige gift,
at hun vil være klogere, end Gud har befalet hende. For
denne visdom er døden, og ligefrem modsat og fjendtlig
mod Guds visdom i loven; den bevirker, at hun anser det
for retfærdighed, som er synd, og for den højeste visdom,
hvad der er den yderligste og største dårlighed.
Derfor ligger der eftertryk på det, som den latinske
tekst har udeladt, nemlig at træet af den grund behagede
hende og vakte hendes lyst, fordi man fik forstand deraf.
For derhen plejer Djævelen at bringe det i alle fristelser og
anfægtelser, at jo længere mennesket kommer fra ordet,
desto lærdere og visere synes det sig. Sådan holder nadverfornægterne det for stor visdom, når man siger, at brødet er brød, vinen vin og ikke Kristi legeme og blod. Og
sådan mener Arius, at han har høstet en ganske særlig berømmelse, fordi han af nogle ord, som han ilde og med
urette har tydet til sin vildfarelse, har udfundet, at ordet
nok var før skabningen, men at det dog er skabt. Sådan
anser også gendøberne det for stor visdom, at de kan tage
munden fuld og frækt snakke om, at vandet ikke kan berøre ånden eller sjælen, men alene træffer den blotte hud,
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og at dåben derfor intet gør til syndernes forladelse. Sådan
véd vi jo, at disse sværmerånder på nogle steder har døbt
uden vand, og dog roser de sig af, at de aldrig har været
uenige med os i læren. Og sandt er det, at det er en visdom,
men en djævelsk visdom, som strider mod Guds ord og
visdom. Men dette er Djævelens egen fristelse, at han gør
os så kloge over og imod Guds ord, ligesom han jo også
selv engang var i Himlen; og denne fristelse til visdom
overgår langt alle andre grove anfægtelser med utugt, gerrighed, hovmod og deslige.
Det ord ”haskil” betyder at være vis eller klog; deraf
kommer ”maskil”, som betyder en vis eller klog mand. Sådan i Sl 14, 2: Herren så ned af himlen på menneskenes
børn, for at se, om der var nogen forstandig, som søgte
Gud; og Es 52, 13: min tjener skal handle klogt. Men med
rette er det visdom, hvorved Gud erkendes. Dette lys eller
denne erkendelse havde Eva forhen i sit hjerte som en klar
sol, fordi hun havde Guds ord; dernæst også erkendelsen
af alle skabninger. Men fordi hun ikke lader sig nøje med
denne visdom, vil hun stige højere og erkende Gud anderledes, end han havde åbenbaret sig i sit ord. Dette er da
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det skrækkelige fald, ved hvilket hun taber den rette visdom og havner i det højeste mørke og blindhed.
Men ligesom Djævelen dengang gjorde, sådan gør han
endnu. Gud byder os, at vi skal tro evangeliet om hans Søn
og på den måde blive salige. Dette er den rette visdom,
som også Kristus siger i Joh 17, 3: ”Dette er det evige liv,
at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham, du har
udsendt, Jesus Kristus”. Denne visdom foragter en munk
og finder på noget andet: trækker en kutte på og ombinder
sig med et tov, lover kyskhed osv., og mener, at han på
denne måde vil behage Gud og blive salig. Dette er den
høje visdom, som man driver på i gudsdyrkelsen og religionen, indplantet ved Djævelen og arvesynden i denne
elendige natur, at folk lader ordet fare, som Gud har givet
til frelse, og følger sine egne tanker. Ligesom Eva, der dog
var skabt i den sande visdom, har lyst til en anden visdom,
uden for og imod Guds ord, og for denne visdoms skyld
synder så mangfoldig med alle sanser, med syn, tanke, begæring og gerning.
Derfor skal man ikke høre på dem, som endnu taler
om, at det er en grusomhed, at denne hele natur for et æbles skyld blev så ynkelig fordærvet og nedsænket i død og

319

anden jammer. For når livsnydere hører dette, så ler de
deraf som af en fabel. Men hvem der med omhu læser og
betragter teksten, kan let se, at æblebiddet ikke er årsagen
dertil, men synden, idet Eva synder mod begge tavler og
imod Gud og hans ord selv, og synder sådan, at hun kaster
Guds ord langt fra sig og ganske og aldeles bliver Djævelens discipel.
Dette kan og skal man på ingen måde formindske eller
forringe; for årsagerne til denne straf, som vi har på os, er
store og vægtige, nemlig en så gruelig synd og gruelig
bortvenden fra Gud. Dette skal vi betragte og betænke, og
ikke alene tænke på det æble, som hun plukkede og spiste.
For de, som alene betragter denne gerning og ikke synden,
hvoraf denne gerning fulgte, de kan ikke andet end beskylde Gud for grusomhed, at han for en så lille synds
skyld har slået hele den menneskelige slægt med sådanne
store straffe. Derfor bliver de Guds fjender og forsager,
eller ler deraf på epikuræisk vis, som af en fabel.
Derfor skal man betragte ordet. Men det er Guds ord.
Så stort som nu ordet er, så stor er også den synd, som sker
derimod. Denne synd overvælder og undertrykker hele naturen; for hvordan kunne naturen her stå sig og vinde over
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denne synd, som er så stor og overvældende, at man ikke
kan måle den? Skal man derfor overvinde denne synd, så
må det være ham, som bringer med sig overvældende retfærdighed, nemlig Guds Søn.
Og dette viser også her Satans list. For med æblets
skønhed bringer han ikke først Eva til at synde, men angriber menneskets højeste dyd, nemlig troen på ordet. Derfor er vantroen eller bortvendelsen fra Gud roden og oprindelsen til alle synder, ligesom omvendt oprindelsen og
roden til retfærdigheden er troen. Og først leder Satan bort
fra troen til vantro, som vi her ser. Da han havde fået Eva
bragt did, at hun ikke længere troede det bud, Gud havde
givet, da havde han siden let ved at få hende overtalt til at
røre ved træet, plukke æblet og spise det. For den ydre
ulydighed følger på den synd, som sker og begås i hjertet.
Og sådan skal man betragte den synds beskaffenhed, efter
sin rette størrelse og tyngde, ved hvilken vi alle er gået
fortabt. Nu følger det, hvordan synden åbenbares med sin
straf.
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v7. Da åbnedes deres øjne, og de opdagede, at de var nøgne.
Derfor syede de figenblade sammen og bandt dem om livet.

Ovenfor sagde jeg, at alle Djævelens anfægtelser har en og
samme art og skikkelse, nemlig at han først frister troen
og fører bort fra ordet; dernæst følge synderne imod den
anden tavle. For det erfarer vi selv, at det går sådan til, og
at Djævelen tilskynder dertil. Hvad der nu videre følger,
henhører til syndens beskrivelse, hvad skikkelse den har,
når den er begået og forbi. Så længe mens den endnu udføres, føler man den ikke; ellers ville vi besinde os, når vi
betænkte, hvad for jammer og skade den bringer med sig,
og omvende os fra den. Men fordi skaden er skjult, går vi
trygt videre, når vi først er kommer bort fra troen, og skrider til gerningen; ligesom Eva forgriber sig på æblet, efter
at hun imod Guds ord er blevet overtalt til at tro, at hun
ikke skal dø, men at hendes øjne skulle åbnes, så hun bliver klogere. Efter at hun nu med ørerne har indsuget
denne Djævelens gift, strækker hun dernæst hånden ud efter den forbudne frugt og spiser den med sin mund, og synder sådan med alle legemets og sjælens sanser; og dog føler hun endnu ikke synden; for hun spiser med lyst af æblet
og får også sin mand til at gøre det.
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På samme måde går det også til i alle anfægtelser og
synder, både vellystens og vredens og gerrighedens. For
så længe synden udøves, føles den ikke, den forfærder og
bider heller ikke, men anstiller sig venlig, elskelig og lystelig. Og det er intet under, at det går sådan også med os,
vi, som er forgiftede fra fodsål til isse med arvesyndens
gift, da det gik sådan, mens naturen endnu var fuldkommen. Derfor ser vi, hvordan ugudelige mennesker, dernæst
også sværmerånderne, som enten aldrig har haft troen eller også atter er faldet fra den, er så sikre, er også så heftige og forstokkede i at forsvare sin vildfarelse, så at de
ikke engang er bange for døden. For det er syndens egenskab, at den en tid lang ikke lader sig føle; men siden efter,
når den åbenbares ved loven, da nedtrykker den mennesket alt for meget.
Men før denne åbenbaring, mens endnu synden er i
udøvelse, er Evas øjne ikke åbne; ellers var hun hellere
død, end hun havde rørt æblet. Men fordi hendes øjne
endnu ikke er åbne, og vantroen forbliver, så forbliver
også lysten til det forbudte æble, forbliver også lysten og
begærligheden efter at få visdom, som også var forbudt;
og sådan opsluges den stakkels Eva med legeme og sjæl
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af vantroen, så at hun ikke kan se, at hun gør noget ondt.
Lignende eksempler på tryghed finder man i kirkehistorien. Arius mente, at han nu var i himlen, fordi han havde
udfundet, hvordan han kunne bespotte og forkaste bibelsprogene om Kristi guddom.
Men denne sikkerhed varer ikke bestandig. For så
snart Evas øjne åbnes, tænker hun på den lov, som hun
forhen havde glemt, ved hvilken det var forbudt hende at
spise af dette træ. Og før hun erkendte denne lov, var hun
uden synd, som også Paulus siger i Rom 7, 9: ”Jeg levede
engang uden lov”; ikke som om loven ikke var der, men
fordi han ikke følte lovens trussel og straf. Derfor indbildte
han sig, at han var uden synd. For ved loven kommer syndens erkendelse, Rom 3, 20, og når loven atter bliver levende, så bliver tillige også synden levende. Det viser Moses i denne fortælling om Adam og Eva, når han siger: Deres øjne åbnedes. Som om han ville sige: Djævelen havde
ikke alene tillukket Evas øjne, men også hendes hjerte, ved
vantro og alle lemmers ulydighed, i det indre og i det ydre.
Men når synden er fuldbragt, så vil han meget gerne, at
øjnene skal åbnes og de skal se, hvad de har gjort. For her
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forsøger Djævelen et andet greb, nemlig at de, som har
syndet, må dø og gå til grunde i fortvivlelse.
Derfor er denne tildragelse ligesom en udlæggelse af,
hvad Paulus siger i Rom 3, 20: ”Ved loven kommer syndens erkendelse”. For loven gør intet andet end at åbenbare og levendegøre synden, der før lovens erkendelse ligesom ligger død eller sovende, ligesom der siden efter siges til Kain i 1 Mos 4, 7: ”Hvis du ikke gør det gode, lurer
synden ved døren”. For så længe den er i udøvelse, ligger
den og hviler; men når loven kommer, da åbnes øjnene, så
at mennesket erindrer, hvad Gud har befalet, og hvad for
straf han har forordnet og besluttet for overtræderne. Når
det nu sker, at loven sådan hersker og bliver mægtig i samvittigheden, så er den rette syndserkendelse kommet.
Dette kan et menneskehjerte ikke tåle, hvis ikke Gud på en
særlig måde holder oppe og trøster. At derfor Moses siger,
at de efter at have spist æblet ser, at de er nøgne, er ikke
forgæves; men når man omhyggelig eftertænker det, så
finder man, at den arvelige retfærdighed deri er skønt og
herlig beskrevet.
De lærde papister på universiteterne siger, at den retfærdighed, hvori Adam blev skabt, ikke hørte til Adams
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natur, men var ligesom et smykke eller en gave, hvormed
mennesket først blev prydet. Ligesom når man sætter en
krans på en skøn jomfru. Denne krans er ikke en del af
jomfruens natur, men er noget fra naturen afsondret og forskelligt, som kommer til udefra og atter kan borttages,
uden at naturen lider nogen skade derved. Derfor siger de
om mennesket og djævlene, at uagtet de har tabt den retfærdighed, i hvilken de skabtes, så har de dog beholdt sine
naturlige kræfter, hele og rene, sådan som de fra først af
blev skabt. Men for sådan lære skal man vogte sig som for
gift, fordi den gør arvesynden ringe.
Og vi skulle meget mere mene, at retfærdigheden ikke
var en gave, som kom til udefra, og noget fra menneskets
natur forskelligt, men at den i sandhed hørte med til naturen, sådan at Adam af naturen elskede Gud, troede på
Gud, erkendte Gud osv. For disse ting var for Adam lige
så naturlige, som det er naturligt, at øjnene ser lyset. Men
når øjet er såret og ødelagt, så kan du med rette sige, at
naturen er skadet og ødelagt; sådan kan man også, efter at
mennesket fra sin naturlige retfærdighed er faldet i synden, med rette og i sandhed sige, at de naturlige kræfter
ikke er hele, men ved synden forvendte og fordærvede.
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For ligesom det er øjets natur, at det kan se, sådan var det
også naturligt for Adams fornuft og vilje, at han tjente
Gud, forlod sig på ham og frygtede ham.
Hvem ville da nu være så dårlig og afsindig at sige, at
de naturlige kræfter endnu er hele, da vi dog véd og føler,
at alt dette er gået tabt? Og dog var der på universiteterne
intet almindeligere og sædvanligere, end denne mening.
Men hvor meget mere urimeligt og upassende er det da
ikke at sige dette om djævlene, om hvem Kristus siger i
Joh 8, 44, at de ikke blev stående i sandheden, og om hvem
vi selv véd, at de er de største fjender af Kristus og hans
kirke? Nu har mennesket haft hele og fuldkomne naturlige
kræfter, Guds erkendelse, tro, kærlighed, gudsfrygt osv.,
som Djævelen ved synden sådan har fordærvet, at ligesom
spedalskheden smitter hele legemet, sådan er viljen og fornuften ved synden sådan skadet og svækket, at man ikke
alene ikke elsker Gud længere, men også flyer ham og er
ham fjendtlig, ja ville hellere være og leve uden Gud.
Derfor beskrives her skønt den fordærvelse, som er
kommet i stedet for den oprindelige retfærdighed og ære.
For at de ikke så, at de var nøgne, var en ære. Men hvordan
kan nu naturen være værre skændet og fordærvet, end at
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det at være nøgen og blottet, som forhen var en ære, nu
bliver til den højeste skam? Ingen skammer sig ved sunde
og rene øjne; men vanskabte, matte og stygge øjne holder
man ikke for nogen ære, men man skammer sig ved dem.
Sådan var det i uskyldighedsstanden den højeste ære at gå
nøgen; men nu efter faldet skammer Adam og Eva sig,
som vi ser, over at være nøgne, og ifører sig skørter for at
dække sin nøgenhed. Men hvor meget større er da denne
skam, at viljen er forvendt, forstanden fordærvet og hele
fornuften skændet, forfalsket og ganske forvandlet? Er det
hele naturlige kræfter?
81. Men se, hvad der følger, når man slutter, at den oprindelige retfærdighed ikke hørte med til naturen, men var en
overflødig gave, som var tilføjet til menneskets natur. Vil
ikke heraf følge, at ligesom du sætter, at retfærdigheden
ikke hørte med til menneskets natur og væsen, sådan er
heller ikke synden, som trådte i stedet for den, en del af
menneskets natur og væsen? Vil ikke også det følge, at
Kristus uden årsag blev sendt som forløser, da jo blot den
arvelige retfærdighed, som en fremmed, tilføjet ting, er
blevet taget fra vor natur, og de naturlige kræfter endnu er
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hele? Hvad skændigere kan nu en teolog sige mod sig selv
og sit eget embede og sin stand, end når han lærer sådan?
Derfor skal vi fly og undgå dette sværmeri som den
rette pest og forfalskning af Den Hellige Skrift, og skal
meget mere følge den åbenbare erfaring, som lærer os, at
vi avles og fødes af uren sæd, og af medfødt urenhed har
uvidenhed om Gud, sikkerhed, vantro, had og fjendskab
mod Gud, ulydighed, utålmodighed og andre gruelige og
svære synder og brøst, der er nedsænket og indpodet i vort
kød, og hvis gift har gennemtrængt kød, legeme og sjæl,
årer, blod, marv og ben, vilje, forstand og fornuft, at man
ikke alene ikke kan få den ud deraf, men den erkendes ikke
engang for synd.
En hedensk digter har sagt, at det for et ungt menneske
ikke er så stor skam, om han bedriver hor og lever i utugt;
men sådanne ord må man holde hedninger til gode. Men
det er dog skammeligt, at kristne og de, som vil have forstand på Den Hellige Skrift, har denne mening, at simpelt
horen ingen synd er. Og både klostre og domkapeller beviser det enstemmig ved sit liv og sin vandel. Når det nu
går sådan med en ydre synd, hvad skal vi da tro om hjertets
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urenhed og de indre begærligheder, som ugudelige folk
ikke agter for synd?
Sådan forstår mennesket heller ikke, at det nøgne legemes ære er mistet ved synden. For at Adam og Eva gik
nøgne, var deres højeste pryd og ære for Gud og alle skabninger. Men nu undgår vi, når vi er nøgne, ikke alene andre
folks blik, men skammer os også for os selv, som Moses
her siger om Adam og Eva. Men nu viser denne skam, at
den hjertets tro og tillid til Gud, som de havde før synden,
er tabt. Derfor ville Adam, selv om han havde været blind,
have undset sig for at lade sig se nøgen for Gud og mennesker, fordi hans tillid til Gud ved hans ulydighed var
borte.
Alt dette viser, at den oprindelige retfærdighed lå i menneskets natur; men da den blev tabt ved synden, står det
fast, at de naturlige ting ikke forblev ubeskadiget, sådan
som skolastikerne vrøvler. Ligesom det nemlig lå i menneskets natur at optræde nøgen, fuld af tillid og sikkerhed
over for Gud, og sådan behage både Gud og mennesker,
sådan føler mennesket nu efter synden om denne nøgenhed hos den uskyldige natur, at den mishager både Gud,
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sig selv og de andre skabninger. Derfor laver de klæder,
og dækker kroppen.
Mon ikke det er naturens forandring? Ganske vist forbliver naturen, men den er på mange måder fordærvet,
hvis nemlig tilliden til Gud er borte og hjertet er fuldt af
mistro, frygt, skam. Sådan forbliver i naturen de samme
lemmer, men de, der før kunne ses nøgne med ære, indhylles nu, som var de skændige og uden ære, på grund af
den indre mangel, at naturen ved synden har mistet tiltroen
til Gud. Hvis vi havde haft troen, ville vi ikke rødme.
Ud af denne fordærvelse, som fulgte på synden, er født
et andet onde, nemlig det, at Adam og Eva ikke bare rødmede på grund af nøgenheden, som før var et ærefuldt og
enestående smykke for menneskene, men også gjorde sig
skørter til at skjule den del af kroppen, der var så skændig,
skønt den ifølge sin natur var højtæret og højværdig. Hvad
er nemlig i hele naturen ædlere end forplantningen?
Denne guddommelige gerning er tillagt ikke øjnene,
ikke munden, som vi ville regne for mere ærefulde dele af
kroppen, men den del, som vi, der gennem synden er opdraget sådan, kalder skamfuld, og ivrigt tilhyller, at det
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ikke skal ses. Men ligesom i den uskyldige natur hele forplantningen er den helligste og reneste; sådan har efter
synden vellystens spedalskhed angrebet denne del af kroppen. De, der lever uden for ægteskabet, brænder på det
skændigste. De, der lever i ægteskabet, hvor mangfoldigt
fristes ikke også de, medmindre de behersker deres lidenskab, og omhyggeligt beskytter deres indbyrdes kærlighed?
Mon ikke vi også føler, hvor skrækkelig og forfærdelig en ting synden er? Når nemlig vellysten ikke kan kureres ved noget middel, ikke engang i ægteskabet, som er
indstiftet som et guddommeligt middel mod naturens
svaghed. De fleste ægtefolk lever nemlig i ægteskabsbrud,
og synger om ægtefællen med det lille vers: Jeg kan hverken leve sammen med dig eller uden dig. Denne forfærdelige skændsel opkom fra den mest ærefulde og fortrinlige
del af kroppen. Jeg kalder den fortrinlig på grund af forplantningen, som er fortrinlig, fordi den bevarer arten.
Gennem synden blev der således af de mest nyttige lemmer frembragt de mest skændige.
Sådan forholdt det sig nemlig ikke i Adam og Eva. De
var fulde af tro til Gud. Derfor, så ofte de kom sammen for
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at få børn, ville de komme sammen uden at være optændt
af den lidenskab, som nu er i det spedalske kød, men de
ville gøre det i beundring for Guds ordning, og i lydighed
mod ham, med største disciplin, sådan som vi nu kommer
sammen for at høre Guds ord og dyrke ham.
Alt dette er sådan udslettet ved synden, at vi kun kan
forstå det delvist og ikke positivt. Ud af det onde, som vi
holder tilbage, søger vi at samle alt det gode sammen, vi
har mistet. Men vi skylder Gud tak for de øvrige ting, der,
skønt ved en fordærvet forplantning, indtil nu er bevaret,
de ting, som kirken og samfundet har gavn af.
Men det er mærkeligt, at i alle sprogs skrifter findes
der ikke noget spor, som viser, at nøgenheden ved synden
er beskæmmet, den, der før var ærefuld. Som denne erkendelses eneste mester har vi Moses, som dog med meget få
ord viser, at mennesket, faldet fra troen, blev ødelagt, og
at denne kønsdelenes ære blev vendt til den største beskæmmelse, så at mennesket søgte at dække dem med klæder.
Ordet ”hagorah”, som her står i flertal, betyder almindeligvis i ental, så vidt man véd, figenblade dækket over
alle dele af låret, så den del, der før synden var den mest
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ærefulde, blev dækket som skændigt og uværdigt for menneskets øjne. O, hvor forfærdelige var ikke syndefaldet!
Sådan åbnes nemlig menneskets øjne, at hvad der var det
mest ærefulde, tager det nu for det skændigste.
Sådan er det også i dag, efter at loven er kommet, først
da bliver det klart, hvad vi har gjort. Men synden åbenbares, og vi ser hvor stor en skændsel, vi har, at hjerterne
ikke kan udholde at se den. Derfor forsøger vi at dække
den. Ingen, hvad enten han er tyv eller horkarl eller manddræber, vil se ud som en sådan. Sådan vil kætterne på ingen måde vide af deres fejl, men forsvarer den hårdnakket
og vil dog se ud som den rette kirke. For at de kan opnå
det, sammensyr de figenblade, der skjuler tilstrækkelig
meget, det vil sige, de forsøger alt, hvad der er egnet til at
udsmykke og tilsløre deres fejl.
Denne syndens natur kan også ses hos børn, som ofte,
selv om de bliver grebet på fersk gerning, dog gør sig
umage med, at overbevise forældrene om noget andet, og
sådan undskylde sig. Sådan plejer alle mennesker, også
når de holdes fast, når de opdages, dog at bestræbe sig for
ikke at bringes ud af fatning, men kan se ud, som om de er
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gode og retfærdige. Denne gift er også indgydt i os gennem synden, sådan som stedet her bevidner.
v8. Ved aftenstid hørte de Gud Herren gå rundt i haven. Da
gemte Adam og hans kvinde sig for Gud Herren mellem havens
træer.

Dette er nu det tredje onde fra arvesynden, som viser, at
den oprindelige retfærdighed er mistet. Her vikler Lyra sig
igen ind i rabbinernes sætninger. Nogle udlægger nemlig
”da dagen blev sval” om stedet eller egnen mellem syd og
vest; andre udlægger det om tiden, så at dette sker hen under aften, da køligheden vender tilbage, og vinden begynder at blæse.
Min mening her er, at vi skal forstå ordene ligetil om
vinden, og at, efter at samvittigheden ved loven var blevet
overbevist, Adam og Eva blev skrækslagne ved lyden af
et blad: sådan som vi ser det ved frygtsomme mennesker.
Når det hører en bjælke knage, frygter de, at hele huset
styrter sammen. Når de hører en mus, frygter de, at Satan
selv er til stede og vil dræbe dem. Af natur er vi nemlig
meget frygtsomme, så vi også frygter dem, der holder øje
med os.
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Efter at både Adam og Eva i samvittigheden ved loven
var blevet overbevist, og de havde følt skændselen over
for Gud og over for sig selv, og mistet tiltroen til Gud, blev
de da så fyldt med skræk og bæven, at de straks tænkte, at
det var Gud, der kom for at straffe, da de hørte vinden.
Derfor skjulte de sig.
Og jeg tænker, at Herrens røst, når han gik tur, af Moses godt kan siges at være en vind eller som lyden af en
vind, som gik forud for Herrens åbenbarelse. Sådan siger
Kristus i evangeliet om vinden: I hører den suse. Når nemlig de hører bladene rasle, som var de bevæget af vinden,
tænker de: se, nu kommer Herren for at tildele os straffen.
Når Moses derfor bagefter tilføjer ”da dagen blev
sval”, synes jeg, at det er, som om han siger: Der var en
lyd som af en vind, så at trykket skal ligge på ”dag”; han
taler nemlig ikke om vinden om natten; så at han kan forøge den store skam, som følger efter synden, som om han
sagde: så stor en skam havde de, at de i dagens klare lys
frygtede lyden af et blad.
Hvad ville der så ikke være sket, hvis Gud var kommet
om natten; da er nemlig frygten meget større. Ligesom
nemlig lyset gør frimodig, sådan øger mørket skammen.
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Den skam, som Adam og Eva efter synden må gå rundt
med, er et sikkert tegn på, at de ganske er faldet bort fra
troen.
Dette mener jeg, er den sande mening af dette sted, og
det stemmer overens med Moses' trussel, hvor han i 3 Mos
26, 36 taler om den straf, der følger synden, fordi synderne
frygter lyden af et blad, og flygter som for et sværd.
Når nemlig samvittigheden bliver virkelig skrækslagen, så bliver mennesket så knust, at det ikke blot ikke gør
noget, men ikke kan frembringe nogen tanke, sådan som
det siges at ske på slagmarken: hvor soldater knust af frygt
ikke kan bevæge en finger, men lader sig slagte af fjenden.
Så forfærdelig en straf følger på synden, at samvittigheden
gribes af frygt bare ved lyden af et blad, ja, at den ikke kan
udholde den smukkeste skabning, selve dagens lys, hvorved vi dog ellers på naturlig måde forfriskes.
Her ser du igen størrelsen af den arvesynd, som er os
medfødt, og indplantet i os fra vore første forældre. Den
gør os nemlig uduelige til at forstå den oprindelige retfærdighed. Der var nemlig i mennesket den smukkeste tiltro
til Gud, ej hellere kunne mennesket være bange, selv om
han så himlen falde ned.
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Med hvor stor sikkerhed hørte Eva på slangen? Vi er
ikke opdraget eller vant til kæledyr, og kan ikke tale så
fortroligt med en kylling. De søgte heller ikke noget skjulested før synden, men lovpriste Gud, med visdom, opretstående, med oprejst pande: men nu bliver de bange for
lyden af et blad.
O hvor alvorlig en sag, at blive taget ud af den største
sikkerhed, tillid til og kærlighed mod Gud ind i en så forfærdelig skam, så mennesket ved at se Gud flygter mere
end ved synet og nærværelsen af Djævelen! For Adam og
Eva flygter ikke for Djævelen. Men for Gud, deres skaber,
flygter de, ham regner de for alvorligere og værre end Satan, men Satan for bedre end Gud; for Satan flygter de
nemlig ikke. Ergo er denne skam virkelig flugt fra og had
til Gud.
Her er det nyttigt at se, hvordan synden efterhånden
tager til at vokse, mens synden bliver over al måde syndig,
som Paulus plejer at sige. Først nemlig hugger den mennesket væk fra troen ind i mistilliden og ulydigheden. Men
mistilliden følges af skam, had og flugt fra Gud, som videre fører fortvivlelse og ubodfærdighed med sig. Hvor
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skal nemlig hjertet flygte hen, hvis det skammer sig i Guds
nærværelse? Skal det flygte til Djævelen?
Ikke engang det nytter eller er tilrådeligt, og dog sker
det, hvad jo da også denne historie viser, hvor Gud havde
skabt mennesket og gjort ham til herre over alt, og dog
flygter mennesket for ham, og holder ham enten hellere
for noget usynligt eller for utålelig: ellers ville han jo ikke
have vendt sig bort fra Gud, ville ikke være flygtet for
ham, ville ikke være blevet forskrækket over Guds
stemme, der jo ikke kom om natten, eller kom med lyn og
torden, som på Sinaj, men i det klare dagslys, mens en let
og blid vind blæste, og træernes blade bevægede sig let.
Derfor er intet mere alvorligt, intet mere elendigt end en
samvittighed, der er skrækslagen ved Gud lov og ved at se
sine synder.
Herved sker det, og det er det værste, at Adam og Eva
flygter for deres skaber og Gud, og tager deres tilflugt til
det figenblad, at de dækker sig og skjuler sig inde midt
mellem træerne. Hvad kan siges mere forfærdeligt, end at
flygte fra Gud, og ville skjule sig for ham?
Her kan det igen ses, hvor retvendt viljen og forstanden er efter synden. At viljen er ødelagt, viser selve det
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faktum, at de har lyst til det, der er forbudt af Gud, og at
de har lyst til det på en sådan måde, at de bliver ulydige
mod Gud, og lydige mod Satan. Vi kan heller ikke tvivle
på, at forstanden er ødelagt, når vi lægger mærke til den
idé, hvorved Adam og Eva mener at kunne sikre sig. Mon
nemlig ikke dette er den største dårskab, først at forsøge
det umulige, de forsøger nemlig at flygte fra Gud, hvem
ingen kan flygte fra; dernæst at forsøge at flygte på en så
tosset måde, at de tror sig sikre mellem træerne, når selv
en jernmur eller kæmpe tunge bjerge ikke kan frelse?
På den måde går det til, at når tilliden til Gud er borte,
så følger i viljen den største bæven, og når visdommen og
forstanden, ja, selv de største gaver, er borte, så følger den
største tåbelighed, sådan som de jo prøver de mest umulige
og mest tåbelige måder. Derfor er syndens oprindelse et
uudtømmeligt onde; og dog er dette bare som et forspil, vi
er nemlig endnu ikke kommet til dommen, som er langt
værre og langt alvorligere.
v9. Gud Herren kaldte på Adam: »Hvor er du?«

Dette er beskrivelsen af dommen; for efter at Adam blev
forfærdet i sin samvittighed over sin synd, flygtede han fra
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Guds åsyn og følte, at ikke blot Paradiset, men hele verden
var for snæver til, at han i den kunne skjule sig sikkert nok.
Da viste hans tåbelighed sig i denne hjertets frygt, at han
søgte et middel mod synden ved at flygte fra Gud, da han
allerede var flygtet alt for langt væk fra Gud.
For synden selv er den sande adskillelse fra Gud, og
man kan ikke tilføje nogen større flugt. Men derfor går det
også sådan til, og det er syndens natur, at jo mere mennesket søger at komme bort fra Gud, des mere har det også
brug for at komme bort, og det på én gang flygter og falder
fra, ja det flygter i evighed. Sådan fortælles der også om
nogle straffe i helvede, og det må være den største straf, at
de ufromme vil flygte, men dog føler, at de ikke kan flygte.
Sådan også Adam her, skønt fanget, kan han dog ikke andet end blive ved med at flygte.
Når derfor Moses siger: ”Gud kaldte på ham”, skal
man forstå, at han kaldte Adam til dom. Men der kræves
her en person, gennem hvem Adam kan kaldes. Så det er
ikke absurd at sige, at Gud gennemfører alt dette gennem
englenes udførelse, eller at sige, at det var en engel, der på
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Guds vegne talte med Adam person til person, ligesom øvrigheden både gør noget og siger noget, men ikke gør eller
siger det på egne vegne, men på Guds vegne.
Derfor kalder Skriften domme, der udføres eller administreres af mennesker for Guds domme. Og jeg har ikke
noget imod, at man siger, at Adam blev tiltalt gennem en
engel, og at det blev vist ham, hvor umuligt det var at
flygte.
Men man skal omhyggeligt lægge mærke til, at Moses
tydeligt siger, at Adam blev kaldet, idet nemlig Herrens
ord blev talt til ham alene på den sjette dag om, at han ikke
måtte spise af træet. Ligesom derfor han alene hørte budet,
sådan bliver han alene kaldet til dom som den første. Men
fordi Eva også selv syndede og faldt bort fra Gud, hører
hun samtidig dommen og bliver delagtig i straffen.
Ordet ”Hvor er du?” er et lovens ord fra Gud, henvendt til samvittigheden. Skønt nemlig alt over for Gud
ligger nøgent og klart for dagen, (Hebr 4, 13), så siges det
dog til vor forståelse, om dog ikke vi kunne se, hvad det
er, vi gør, når vi flygter bort fra hans åsyn. Når han altså
siger ”hvor er du?”, er det det samme, som hvis han sagde:
”Mener du, at jeg ikke ser dig?” Han vil nemlig vise
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Adam, at den, der skjuler sig for Gud, ikke er skjult, og at
den, der flygter fra Gud, ikke kan undslippe Gud.
Dette tilføjes nemlig som noget naturligt til al synd, at
vi dumt forsøger at flygte bort fra Guds vrede, og dog ikke
kan flygte. Det er nemlig den største dumhed, at vi i højere
grad regner det for et lægemiddel at flygte bort fra Gud
end at vende tilbage til ham, og dog kan den syndige natur
ikke vende tilbage til Gud.
Hvad skal vi da mene, at Adams sindsstemning var, da
han hørte denne røst? Han havde håbet at kunne skjule sig,
og se, så står han foran Guds domstol og kræves allerede
hen til straffen.
v10. og han svarede: »Jeg hørte dig i haven og blev bange,
fordi jeg er nøgen, og så gemte jeg mig.«

Ligesom det var dumt, at han begyndte at flygte, sådan er
det også dumt, hvad han svarer. I den grad har han gennem
synden mistet al visdom og klogskab. Han vil belære Gud
om, at han er nøgen, den Gud, der havde skabt ham nøgen.
Sådan forvirrer han sig selv, forråder og fordømmer sig
selv med sin egen mund. Han siger, at han hørte Herrens
røst og blev bange. Men mon han ikke tidligere også havde

343

hørt Herrens røst, da han forbød ham at spise af det forbudte træ? Hvorfor frygtede han ikke da? Hvorfor skjulte
han sig ikke da? Hvorfor stod han da glad og oprejst, da
han så og hørte Gud ansigt til ansigt? Men nu bæver han
ved et blads raslen.
Deraf følger, at der ikke mere er tale om den Adam,
der var, men om en forandret Adam, der er blevet gjort til
en anden, som oven i købet bruger løgn til at forsvare sin
sag. Hvor sandt er det nemlig ikke, at grunden til hans
frygt er røsten, mens han tidligere ikke frygtede røsten,
men med lyst hørte på Gud?
Vi kan altså lære, at denne forandring og dumhed altid
følger efter synden, så at synderne, når de undskylder sig,
anklager sig selv, og når de forsvarer sig, afslører sig selv,
især over for Gud, sådan som Adam her vil dække over sin
forbrydelse og smykke sig selv. Han siger, at grunden til
hans flugt var, ikke at han har syndet, men at han hørte
Herrens røst, og at den var skrækindjagende, og at han
skammede sig, fordi han var nøgen.
Den elendige Adam tænker ikke på, at han ikke tidligere havde denne frygt, eller skammede sig over sin nøgenhed, for når han var Guds skabning, hvorfor skulle han
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så skamme sig over det, som Gud havde skabt? Han havde
tidligere gået nøgen omkring, mens Gud og alle skabninger i Paradis så på det, sikker på Guds vilje og glædende
sig i Gud. Nu skammede han sig, fordi han var nøgen,
flygtede fra Gud og skjulte sig. Alt dette er sikre kendetegn, hvorved Adam fordømmer sig selv og afslører sin
synd.
Sådan dømmer de ugudelige sig selv i den yderste
dom, når de åbenbarer menneskehjertets mørke, og det
skønt hver enkelt af deres overtrædelser kan læses som i
en åben bog. For Gud véd jo godt, at Adam har syndet og
er skyldig til døden; men han udspørger ham, for at han
selv skal overbevises ved hans vidnesbyrd, fordi han har
syndet, alene derfor, at han er flygtet bort fra Gud, hvilket
er synden selv, ligesom dyden er at flygte hen til Gud.
Dette vidnesbyrd bærer Adam imod sig selv, når han håber
at kunne dække sin synd med løgn, idet han siger, at grunden til hans flugt var Herrens røst og hans nøgenhed.
Her kan vi altså lære, at det er syndens natur, at, hvis
ikke Gud straks skaber et lægemiddel og kalder synderen
tilbage, så flygter han uden ende fra Gud, og idet han løgnagtigt undskylder sin synd, føjer han synd til synd, indtil
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han når til blasfemien og fortvivlelsen. Sådan drager synden ved sin vægt altid med sig endnu en synd, og skaber
en evig ødelæggelse, indtil det syndige menneske når dertil, at det hellere anklager Gud, end det erkender sin synd.
Adam burde sige: Herre, jeg har syndet. Men det gør
han ikke. Han anklager Gud for at synde, og siger i virkeligheden: ”Du, Herre, har syndet. Jeg ville nemlig være
forblevet hellig i Paradiset efter at have bidt af æblet, hvis
du ikke havde kaldt på mig”. For det betyder de ord, han
siger: Jeg ville ikke være flygtet, hvis ikke din røst havde
skræmt mig.
Sådan kender det menneske, der er anklaget af Gud,
på grund af synden ikke synden, men anklager i stedet for
Gud og fører brøden over fra sig selv til Gud, så at synden
sådan ville vokse i det uendelige, hvis ikke Gud i sin barmhjertighed kom til hjælp.
Denne ufromhed og yderste dumhed mener Adam er
den højeste visdom. Sådan er han nemlig forvirret af frygt,
at han ikke véd, hvad han siger og gør, og idet han undskylder sig, anklager han sig på det alvorligste og øger
synden til det umådelige.
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Men vi må ikke mene, at det kun er Adam, det er gået
sådan. Hver af os gør det samme, og naturen ophører ikke
med at gøre det anderledes efter at synden har fået frit løb.
Alle gør vi nemlig det, at vi i stedet for at erkende det over
for Gud, anklager Gud, ligesom Adam, som sagde, at
grunden til, at han flygtede, var, at han hørte Guds røst.
Derfor mener han, at Gud er årsagen til flugten. Den
ene synd følger allerede efter den anden; hvem vil nemlig
ikke holde sig tilbage fra Gud skaberen, sådan som han
holder sig tilbage fra skabningen? Derfor bebrejder han
Gud sin nøgenhed som en dårskab, skaberen er skyld i. For
gennem synden er han blevet i den grad afsindig, at han
vender nøgenhedens ærefuldhed om til en bebrejdelse
mod skaberen.
v11. Han spurgte: »Hvem har fortalt dig, at du er nøgen? Har
du spist af det træ, jeg forbød dig at spise af?«

Her bevæges Adams samvittighed af lovens brod, som om
Gud sagde: ”Jeg vidste, at du er nøgen, og alligevel gemte
du dig. Men nøgenheden er min skabelse: mon du fordømmer den som tåbelig? Derfor er det ikke nøgenheden, der
forvirrer dig, eller min røst, der forskrækker dig, nej, det
er det, at din samvittighed overbeviser dig om synd, fordi
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du har spist frugten fra det forbudte træ”. Her er Adam
midt i døden og midt i helvede, når den overbeviser ham
sådan.
Han er nemlig tvunget til at indrømme, at nøgenhed
ikke er noget ondt, fordi den var skabt af Gud. Modsat erkender han, at det er forkert, at han nu har dårlig samvittighed over nøgenheden, som han før roste sig af som en
enestående pryd, og at han nu bæver ved Guds stemme,
som han før påhørte med den største lyst.
Til den opfattelse, som Herren ser i Adam, knytter sig
dette ord, som om han sagde: ”Når som helst du har dårlig
samvittighed og skælver, har du sandelig spist af det forbudte træ. For du har ikke fået noget bud om ikke at slå
ihjel, om ikke at bedrive hor, men om ikke at spise af frugten fra dette træ. Derfor, fordi du skælver, afslører du, at
du har syndet imod dette bud”.
Sådan hørte Adam fra Herren det samme, som han selv
tænkte. Han tænkte: ”Jeg har spist frugten, men jeg vil
ikke sige, at det er derfor jeg flygter; jeg vil tie stille om
min synd og sige, at jeg skammede mig, fordi jeg er nøgen,
og at jeg var bange for hans røst. Men når han erindrer
netop det, erkender han, at han anklager sig selv, og han
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hører samvittigheden inden i sig overbevise sig om løgn
og anklage for synd. Dertil kommer, at Herren selv tydeligt og med klare ord nu anklager ham for synd. Men ikke
engang på den måde kan Adam ledes til syndserkendelse.
Han siger nemlig:
v12. Adam svarede: »Kvinden, du satte hos mig, gav mig af
træet, og så spiste jeg.«

Se her syndens ondskab og natur, hvor smukt det her er
afbildet, at den på ingen måde kan tvinges til at bekende
sin synd, men nægter synden, eller undskylder den, så
længe den ser, at der er nogen undskyldning eller håb eller
skin tilbage. Men det er ikke mærkeligt, at den i begyndelsen håber, at den kan dække over synden, og hellere vil
anklage Gud end erkende, at den har syndet.
Men det er mærkeligt, at den, efter at samvittigheden
har overbevist den, og den selv desuden har hørt sin synd
af Gud, så alligevel står fast på undskyldningen. Den siger
nemlig ikke: ”Herre, jeg har syndet, tilgive mig min skyld!
Vær barmhjertig” (for det er syndens natur, at den ikke tillader sjælen at søge tilflugt hos Gud, men snarere tvinger
den til at flygte bort fra Gud): nej, den overfører skylden
på kvinden.
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Men man skal lægge mærke til, at det i de lærde skoler
hedder det, at hvis man får bebrejdelse for en forbrydelse,
så enten nægter man den, eller også forsvarer man sig med,
at det var gjort med rette. Begge dele gør Adam. Først
nægter ham forbrydelsen og siger, at han blev bange for
Herrens røst, ikke for sin egen synd. Men når han så bliver
overbevist, så han ikke kan nægte, at det er sket, søger han
at forsvare med, at det var gjort med rette. Han siger: ”Hvis
du ikke havde givet mig denne kvinde, så ville jeg ikke
have spist”. Sådan gør han igen det, at han bebrejder Gud,
at han selv har syndet, og anklager ham for sin egen synd.
Derfor er der ingen ende på synden, når den én gang
er bøjet af fra ordet. Han synder i kraft af ulydighed og
mistillid: nu fordobler han den til forbandelse og blasfemi,
idet han siger: ”Det var ikke mig, der hørte slangen, det
var ikke mig, der glædede mig ved at se på dette træ, jeg
rakte ikke min hånd ud for at plukke det forbudte æble. Alt
dette gjorde kvinden, som du gav mig”. Kort og godt:
Adam vil ikke erkende synden, men regnes for ren og
skær.
Derfor hører også denne lille del med til beskrivelsen
af synden eller syndens natur. Når nemlig forjættelsen om
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syndernes forladelse eller troen ikke er til stede, da kan
synderen ikke handle anderledes. Hvis Gud havde sagt:
”Adam, du har syndet, men jeg tilgiver dig din synd”, så
kunne Adam med den største afsky ydmygt og åbent have
erkendt sin synd.
Men fordi håbet om syndernes forladelse endnu ikke
var til stede, på grund af overtrædelsen af budet, føler og
ser han ikke andet end selve døden. Men fordi han ikke af
naturen kan tilbagevise den, derfor kan Adam ikke ledes
til bekendelse af sin synd, men forsøger sig frem ad alle
veje, hvorved han håber at kunne fjerne sin brøde. Sådan
hader enhver synder sin straf; men fordi han hader straffen, hader han også Guds retfærdighed og Gud selv, og
forsøger af alle kræfter at fastholde over for Gud og alle
andre, at han lider uskyldigt.
På den måde svækker Adam her sin synd: det var ikke
ham, der hørte på slangen, det var ikke ham, der plukkede
æblet. ”Kvinden, som du gav mig”, siger han, ”gav mig af
dette træ”. Med denne opfattelse er menneskene ikke langt
fra at være desperate, fordi de, når de kommer til erkendelsen af deres synd, enten tager sit eget liv eller forbander
Gud. Man kan her lægge mærke til Jobs udtalelse: ”Den
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dag er forbandet, på hvilken jeg blev født. Hvorfor blev
min mor ikke min grav?” (Job 3, 3).
De overfører nemlig brøden til Gud, de knurrer imod
Gud, fordi de er skabt til undergang og fordømmelse. Andet kan mennesket ikke gøre, når håbet om gunst og forjættelsen om nåde ikke er til stedet. Fordi nemlig døden af
naturen er uudholdelig, derfor afstedkommer den fortvivlelse og blasfemi.
Det er derfor et udtryk fuldt af smerte og vrede imod
Gud: ”Kvinden, som du gav mig”, som om han ville sige:
”Det er dig, der har bebyrdet mig med denne ubehagelige
skabning. Hvis du havde givet kvinden en anden have et
andet sted og ikke havde bebyrdet mig med at skulle leve
sammen med hende, så ville jeg være forblevet uden synd.
Derfor er det din skyld, at jeg har syndet, fordi du gav mig
en hustru”. Adam fremstilles her som et eksempel på alle
dem, der synder og fortvivler i deres synd.
For han kan ikke andet end anklage Gud og undskylde
sig selv, især når han indser, at Gud er almægtig og kunne
have forhindret denne synd. En så forfærdende ting er synden, når sjælene ikke i tide oprejses ved forjættelse om
syndernes forladelse. Og her er loven virksom, når loven

352

er alene, uden evangeliet og erkendelsen af nåden, så at
den fører bort, ind i fortvivlelsen og den sluttelige ubodfærdighed.
v13. Gud Herren spurgte så kvinden: »Hvad er det, du har
gjort?« Hun svarede: »Slangen forledte mig til at spise.«

Nu fremstilles også Eva som et eksempel. Hun er fordærvet af synden og ikke spor bedre end Adam. Adam ville
synes uskyldig og skød skylden på Gud, som havde givet
ham hans hustru. Også Eva søger at undskylde sig, hun
anklager slangen, som også var Guds skabning. Ganske
vist indrømmer hun, at hun har spist æblet, men slangen,
siger hun, som du har skabt, som du har tilladt at vandre
omkring i Paradiset, førte mig bag lyset. Er det ikke at anklage Skaberen og skyde skylden fra sig?
Sådan ser vi, at synden overalt er den samme og handler ens, den vil ikke være synd, den vil ikke straffes på
grund af synden, men vil være retfærdighed. Og når den
ikke kan opnå det, skyder den skylden tilbage på Gud, så
at den beskylder den Gud, der anklager for synd, for en
løgner. Sådan bliver der af en menneskelig synd en næsten
djævelsk synd, og mistillid vendes til blasfemi, ulydighed
til forhånelse af Skaberen.
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Men jeg kalder dette en djævelsk og ikke en menneskelig synd, fordi Djævelen i evighed hader, anklager og
fordømmer Gud, men retfærdiggør sig selv, og det er ikke
muligt, at han af hjertet kan sige: ”Herre, jeg har syndet,
se igennem fingre med mig”. Ellers ville han ikke fortvivle
over nåden, sådan som vi læser i Martins historie. Tilgivelsen er umulig, fordi han ikke erkender synden, men bespotter Gud, som om han uden grund udøvede en uretfærdig brutalitet over for sine skabninger.
Sådan ser vi, at Adam og Eva i den grad er faldet og
druknet i synd, at de ikke kan komme længere ned. For
mistillid medfører ulydighed hos alle menneskets kræfter
og lemmer. Denne ulydighed medfører bagefter undskyldninger og forsvar for synden. Forsvar for synden medfører
anklager og fordømmelse af Gud.
Dette er den højeste grad af synd, at bespotte Gud og
tillægge ham, at det er ham, der er ophavsmand til synden.
Og denne natur kan ikke hæve sig op igen, hvis de er fremskredet i synd, medmindre deres sjæle oprejses ved tillid
til barmhjertigheden.
Derfor var kirkens tilstand under paven forfærdelig.
Der sås eller hørtes nemlig ikke noget, der kunne oprejse

354

en sjæl, der fortvivlede sådan, bortset fra, at lidelseshistorien grundigt blev lært engang om året. Gennem den blev
det antydet, hvorfra nåden skulle søges. Alt det øvrige
førte bort fra forjættelsen om syndernes forladelse hen til
egenretfærdigheden.
Derfor ser vi i mange klostre forskrækkede og fortvivlede mennesker gå omkring hele deres livstid. De udmattedes fuldstændig i kampen af bekymring og smerter. De
øvrige brødre, som ikke kendte denne lære, gjorde ikke
andet, end at de stod ved siden af og fremsagde afguderiske bønner om helgeners beskyttelse. Sådan var alle disse
elendige fortæret af den største sjælesmerte, uden håb,
uden råd, uden hjælp. De var fulde af rædsel.
Hvis derfor paven og alle klostre blot uden videre
kunne væltes, så burde det gøres på grund af dette højst
elendige torturkammer for samvittighederne. Der er nemlig intet mere forfærdeligt, end at være i sine synder og
dog være uden eller være uvidende om syndernes forladelse eller forjættelsen om nåden. Men det var paven, der
var skyld i, at syndernes forladelse helt blev fjernet fra
vore øjne, da han jo ikke holdt sig til den sunde lære og
den sande dyrkelse i kirken. Hvis nogen blev frelst var det

355

gennem ren og skær oplæsning af Kristi lidelse, idet de,
imod pavens vilje og skønt han kæmper imod, greb troen.
For i de yderste farer føres menneskene til at bede om Marias og helgenernes forbøn. De praler af dette tegn, at Maria, moderen, har vist sit bryst for Sønnen, og at Sønnen
har vist sit sår for Faderen, og at mennesket således bliver
frelst ved forbøn, ikke Sønnens forbøn, men Marias.
Derfor formaner jeg jer, så stærkt jeg kan, at I af alle
kræfter holder fast ved evangeliets lære. For hvad der
skete med Adam og Eva, da synden var til stede og denne
erkendelse af forjættelsen og nåden ikke var til stede, ser
vi her. Her viser han også Satans fordømmelse. For ligesom han mangler forjættelsen om nåden, sådan kan han
ikke ophøre med at fejle og bespotte og hade Gud.
Derfor var Adams situation bedre. Han kaldtes nemlig
til dom, så han erkendte synden, og blev forskrækket over
sin synd. Dernæst kunne han oprejses ved forjættelsen om
syndernes forladelse. Det følger der en meget smuk tekst
om, som indeholder en forudsigelse om Kristus.
Men ligesom enden på denne beretning fremviser den
største velvilje og barmhjertighed fra Guds side over for
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mennesket, fordi han kalder ham tilbage til syndernes forladelse og det evige liv gennem det kommende afkom, sådan er også begyndelsen på denne beretning, hvis vi bedømmer den ret, mere fredsommelig, end Adam havde
fortjent. For det er ikke den slags forfærdelige historier,
som skete på Sinajs bjerg, hvor lyn og torden blev blandet
med hornenes klang; men Gud kom igennem den mildeste
luftning, for at tilkendegive, at der var tale om en faderlig
formaning.
Han stødte ikke Adam fra sig på grund af synden, han
kaldte på ham og han kaldte ham tilbage fra synden. Men
denne faderlige omsorg forstod eller så Adam ikke, nedbøjet som han var af synd og frygt. Han tænkte ikke på, at
Gud handlede helt anderledes med slangen. Han kaldte
nemlig ikke på slangen. Han udspurgte ikke slangen om
den synd, den havde begået, men afsagde straks dom over
den.
Disse ting viser, at Kristus, vor befrier, allerede da
fremstillede sig som midler mellem Gud og mennesket. Det
er nemlig den højeste nåde, at Gud efter Adams synd ikke
tav, men talte, og det med mange ord, som tegn på sit fa-
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derlige sindelag. Med slangen sker alting anderledes. Derfor, skønt forjættelsen om Kristus endnu ikke er til stede,
kan man dog skelne den i Guds overvejelse og råd.
Indtil nu har Moses derfor fortalt om den dom, som
Gud efter vore første forældres fald udøvede, at han kaldte
dem ind for sin domstol, udspurgte dem og hørte på dem.
Men de elendige stræbte kun efter at undfly denne dom,
hvad de ikke kunne. Ja, fordi de søgte at undskylde sig,
anklagede og afslørede de sig selv på dobbelt måde. Kvinden indrømmede, hvad der var sket (det, som Adam søgte
at skjule), skønt hun, som det er syndens natur, ikke ville,
at det skulle regnes for synd.
For når nåden ikke kommer til, er det umuligt, at mennesket kan handle anderledes, end at det undskylder synden og vil have den regnet for retfærdighed. Derfor søger
Gud hele tiden at strides med os herover, så at han kan
presse en syndserkendelse ud af os, og vi regne ham for
retfærdig, som Sl 51, 6 betegner syndsbekendelsen. Men
når det alene er loven, der hersker og bider, så kan den
forskrækkede samvittighed ikke komme frem med denne
bekendelse, sådan som eksemplet med Adam og Eva viser.
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Fra dette sted har de hellige profeter taget mange sætninger, fordi de har læst denne bog med meget større omhu
og tro end vi har. Sådan f.eks.: ”Den uretfærdige flygter,
skønt ingen forfølger ham”. (Ordsp 28, 1). ”De ugudelige
er som et oprørt hav”. (Es 57, 20). ”De gudløse har ikke
fred”. (Es 48, 22). ”Den, der tror, bliver ikke til skamme”.
(Es 49, 23). ”Den retfærdige er tryg som en løve”. (Ordsp
28, 1). ”Den retfærdige skal leve ved sin tro”. (Hab 2, 4).
Fra dette sted har Kristus taget den markante sætning,
som står hos Johannes: ”Den, der gør det onde, hader lyset”. (Joh 3, 20). Dette er nemlig syndens natur, at den
stræber efter at forblive skjult, så den ikke drages frem i
lyset, sådan som Adam dækkede sig med klæder og flygtede ind mellem træerne.
Men her passer Paulus' sætning fra 1 Tim 2, 13-14:
”Adam blev skabt først, derefter Eva, og det var ikke
Adam, der blev forledt, men kvinden lod sig forlede og
overtrådte budet.” Denne sætning forstår næsten alle sådan, at Adam ikke blev forført, men syndede med viden
og vilje, ikke fordi han gav efter for en overtalelse fra Djævelen, sådan som Eva gjorde. Han syndede, fordi han ikke
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ville såre sin glæde, det vil sige sin hustru. Han foretrak
kærligheden til sin kone frem for Gud.
Dette stræber de at gøre sandsynligt, derved at de siger, at slangen i virkeligheden var bange for manden, som
herre, og derfor angreb kvinden. Skønt hun også var hellig,
var hun dog som den svagere skabning mere modtagelig
for overtalelse. Eva blev derfor forført af slangen, men
Adam ikke.
For han blev enten forført af sig selv eller af kvinden.
Af kvinden, fordi han spiste æblet, af sig selv, fordi han,
efter at have set, at Eva ikke straks døde efter at have spist
af æblet, troede, at den straf ikke ville følge bagefter, som
Herren havde truet med. Ligesom en tyv, når han ser, at
det går an at stjæle én gang og flere gange, stjæler med
større sikkerhed. Men hvis han havde dommeren og straffen lige ud for øjnene, ville han ikke stjæle, osv.
Denne mening misbilliger jeg ikke, for den hævder, at
begge dele er sandt, både at Adam blev bedraget og at han
ikke blev bedraget. Han blev ikke, som Eva, bedraget af
slangen, men han blev dog bedraget af sin hustru og af sig
selv, da han overbeviste sig selv om, at den straf ikke ville
følge efter, som Herren havde sagt.
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v14. Da sagde Gud Herren til slangen: »Fordi du har gjort
dette, skal du være forbandet blandt alt kvæg og blandt alle
vilde dyr. På din bug skal du krybe, og støv skal du æde, alle
dine dage.

Efter at der nu nøje er redegjort for dommen og erkendelsen af sagen, følger det, man kalder dommens udførelse,
hvorved der gives enhver gengæld efter hans gerning, dog
ikke ligeligt, som vi skal høre.
Men man bør undersøge stedet omhyggeligt, først af
den grund, at der i alle Mosebøgerne ikke findes nogen
anden så lang prædiken om Guds person; dernæst også af
den grund, at det ikke indeholder nogen lov, som slangen
eller mennesket skal overholde, men helt har sit indhold i
at forjætte og true med, hvad godt og hvad ondt der vil
tilstøde hver af de to.
Og det bør man omhyggeligt lægge mærke til, at efter
synden blev der ikke pålagt Adam nogen lov, skønt han
dog i sin ufordærvede natur havde en lov. Men dette skete
af den grund, at Gud så, at naturen allerede var fordærvet
og ikke blot ikke kunne underlægges nogen lov, men også
var sådan fuldstændig såret og ødelagt, at den ikke engang
kunne tåle en stavelse af loven.
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Derfor undertrykte han ikke den af synden undertrykte
natur endnu mere, men helbredte den opståede synd med
et lægemiddel, det vil sige, med forjættelsen om Kristus;
dog knyttede han en skarp brod dertil, som Djævelen
havde påført. For ligesom lægemidlerne, når de helbreder
også bider i kødet, sådan foresættes for Adam lægens forjættelse, sådan at han knytter en trussel dertil på grund af
kødets vellyst.
Men jeg betegner med ordet ”vellyst” ikke blot en
hæslig kødets lyst, men den åndens besmittelse, sådan som
Paulus kalder det, som af naturen gør os tilbøjelige til afgudsdyrkelse, mistillid, sikkerhed og andre skrækkelige
synder imod den første og den anden tavle. Til at betvinge
denne naturens forkerthed er der brug for denne skarpe
brod.
Men jeg ville ønske, jeg kunne behandle denne tekst
som den fortjener. Den indeholder nemlig det mest fortrinlige i hele Skriften. Og den første del af teksten er helt og
holdent symbolsk. Her taler Gud nemlig med slangen, og
dog er det givet, at slangen ikke forstod disse ord.
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Det er nemlig ikke skabelsesord, sådan som det var
før, da han sagde til dyrene: ”Bliv frugtbare og mangfoldige”, eller da han sagde til jorden: ”Jorden skal frembringe grønne urter og træer”, nej det er ord, der truer og
forjætter, og sådanne ord taler Gud ikke til den ufornuftige
natur, men til den intelligente natur.
Derfor nævner han slangen, men handler især med Satan, som beherskede slangen og igennem den narrede
menneskene. Men ligesom i Syndfloden både dyr og træer
gik til grunde på grund af synden hos mennesket, der er
skabningens herre, og ligesom undersåtterne ofte straffes
på grund af fyrsternes fejl, sådan sker der også det med
slangen, at den straffes på grund af synden hos Djævelen,
som misbrugte slangen til et så stort onde, og dog skal man
figurligt forstå slangens straf som Satans straf.
Her er der måske en dunkelhed i sagen selv, fordi teksten, som burde være soleklar for alle, dog ikke, så vidt jeg
véd, er blevet fortolket omhyggeligt og nøjagtigt af nogen.
Og selv har jeg ofte undret mig over, hvad fædrene og biskopperne lavede, for skønt de var optaget af at styre kirkerne og tilbagevise kætterne, lagde de dog ikke nogen
større iver for dagen med at oplyse den slags steder.
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Om vore biskopper vil jeg ikke sige noget. De har ikke
noget udover navnet, og kunne mere rigtigt kaldes kirkegodsets ødelæggere end vægtere og tilsynsmænd. Om de
gamle vil jeg sige, at de var stærke i livets hellighed og i
læren; men blandt dem er der ingen, der har fortolket dette
sted, som det fortjener. Måske har deres opgaver optaget
dem for meget, hvilket mange af dem ellers bebrejder forstanderne.
Men de modernes fortolkning er en skændsel. De ødelægger nemlig dette sted, og forandrer pronomenet ”han”
til femininum-pronomenet ”hun”, og fordrejer med en
åbenbar forbrydelse dette sted til at handle om den salige
jomfru. Jeg giver Lyra den indrømmelse, at han ganske
vist er en god mand, men han tillægger fædrenes autoritet
alt for meget.
Derfor tillader han sig at hente fra Augustin en højst
upassende allegori, som også Gregor følger i det moralske,
nemlig, at der ved kvinden skal forstås den lavere fornuft,
men ved hendes afkom den gode gerning, derimod ved
Djævelens afkom hans fordrejede indskydelse.
Men når Herren siger: ”Jeg sætter fjendskab mellem
dig og dens afkom”, så skal det forstås om denne kamp,
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når Djævelen med brug af sin onde overtalelse kæmper
imod den lavere fornuft, som er kvinden, så at, hvis hun
giver sin tilslutning til glæderne, så kan Satan dog gennem
hende få manden til at falde, han, som er den højere fornuft; og dette skal være den spore, som slangen sætter ind.
Satan bekæmper nemlig kun den lavere del, idet han fremstiller for dens sans, hvad der er behageligt, osv.
Jeg spørger dig, kære læser, hvorfor er der i dette højst
klare lys brug for disse dunkelheder fra de mest absurde
allegorier? Lad så være, at vi kan dele fornuften i to, en
højere og en lavere. Hvor meget mere rigtigt ville det så
ikke være at sige, at den lavere fornuft, det er den, der er
egnet til at styre sagerne i økonomien og i politikken, og
ikke bare en glæde over pengene, men den højeste fornuft,
det er den, hvormed vi overvejer eller betragter det, som
ligger udover politikken og økonomien, og som hører til
religionen, den, der bliver påvist ved ordet, hvor vi intet
udfører, men kun belæres og betragter?
Men selv hvis vi siger det på den måde, hvad har det
så med dette sted at gøre? Mon ikke de helt undertrykker
den sande mening og erstatter den med noget, der ikke blot
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er ubrugeligt, men også skadeligt? Hvad kan eller hvad ser
nemlig fornuften i religionens sager?
Dernæst er der i dette også den absurditet, at Eva fortolkes som den lavere del af fornuften, skønt det står fast,
at Eva ikke på nogen måde, det vil sige, hverken på kroppen eller på sjælen, var lavere end sin mand Adam. Af
denne absurde fortolkning udspringer profane diskussioner om den frie vilje, om måden at bønfalde bedst på, indtil
teologien helt går op i filosofien og de sofistiske narrestreger.
Derfor vil vi forlade disse ødelæggende og absurde tåbeligheder og slå ind på en ny vej, uden at lade os bevæge
af, at de førstes spor fører andetsteds hen. Vi har nemlig
Helligånden til fører, og han forestiller os ikke gennem
Moses nogle absurde allegorier, men lærer os om, hvordan
de største ting er gået til, mellem Gud og det syndige menneske og Satan, syndens ophavsmand.
Først må vi da slå fast, at slangen er en virkelig slange,
der blot er overtaget og besat af Satan, som taler igennem
slangen. For det andet slår vi også fast, at Gud taler til
slangen, men at slangen ikke forstår det, da den kun er et
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dyr, men Satan forstår det, ham, som Gud især henvender
sig til.
På den måde holder jeg mig til den historiske og bogstavelige mening, som er i overensstemmelse med teksten,
efter denne mening: Lad slange være slange, blot er den
besat af Satan, lad kvinde være kvinde, lad Adam være
Adam, sådan som også det følgende viser. Det er nemlig
ikke den lavere og den højere fornuft, der får sønnerne
Kain og Abel, men Adam og Eva, det vil sige, de første
mennesker, der gennem synden er faldet i døden og underlagt Satans herredømme.
Når han derfor siger til slangen: ”Du er forbandet
blandt alt kryb og alle dyr på jorden; du skal krybe på din
bug”, så har det ikke den mening, som Augustin og andre
efter ham uddrager, at der ved bug skal forstås hovmod.
Men fordi Satan misbrugte slangen til synd, derfor
tvinges slangen til at bære en del af skylden. Den bliver
forbandet på den måde, at den skal være det mest afskyede
af alle dyr. Det var den ikke i begyndelsen, men nu, gennem forbandelsen, føjes der noget til slangens natur, så at
den, der før forbandelsen var det sødeste lille dyr, nu er
mere skrækindjagende og mere forhadt end alle andre dyr.
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For vi erfarer, at også vi af naturen frygter slanger, og
at slanger også i kraft af deres natur jager os på flugt. Sådan tvinges slangen til at bære en del af forbandelsen og
straffen. Men dette siges ikke blot til slangen. Fordi Satan
for Gud er skjult til stede i slangen, er det ham, der her får
forelagt den yderste doms kendelse. Det er ham selv, der
her fremstilles for Guds domstol.
Han taler nemlig helt anderledes til slangen end til
Adam og Eva, som han kærligt kalder tilbage: ”Hvor er
du? Hvem har fortalt dig, at du var nøgen?” Dette viser
Guds kærlighed imod hele menneskeslægten, at mennesket
efter synden kræves til regnskab, at der kaldes på det, at
Gud indlader sig i samtale med ham og hører på ham.
Dette er et sikkert tegn på nåde. Skønt nemlig der er tale
om lovord og juridiske termer, så åbenbarer de dog et
skjult håb om, at de ikke skal være forbandede i evighed.
Fordi han handler mindre barmhjertigt mod slangen og
Satan, kalder han ikke på ham, han siger ikke: Hvorfor har
du gjort dette? men han forelægger ham simpelthen med
de allerhårdeste ord dommens ordlyd: ”Fordi du har gjort
dette”. Som om han ville sige: Du, Satan, har allerede tidligere syndet og er blevet fordømt, da du var i Himlen. Til
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denne synd har du nu føjet denne anden, at du ved at misbruge slangen har kastet også mennesket i synd. Derfor
skal nu for det første slangen bære den straf, at skønt den
tidligere var meddelagtig i den velsignelse, som de andre
dyr har, skal den nu alene være underlagt forbandelsen.
Af dette følger som åbenbare konsekvenser, at slangen
før synden var det smukkeste lille dyr og mennesket meget
kær, sådan som det i dag er tilfældet med hjorte, får, hundehvalpe; ligeledes følger, at den gik oprejst. Men at den
nu kryber hen over jorden, skyldes forbandelsen, ikke dens
natur, ligesom det skyldes forbandelsen, at kvinden undfanger i vanære, føder med smerte, opdrager sit afkom
med møje.
Hvis forplantningens arbejde havde været uden forbandelse, ville det være ærefuldt, fødslen ville være den
letteste sag af verden, opdragelsen af afkommet ville ske
med den største lyst. Altså har synden ikke blot deformeret
naturen selv på det skændigste, den har også fordærvet den
og gjort den slet.
Og dog vover vore sofister indtil den dag i dag at sige,
at de naturlige ting efter synden er forblevet ubeskadiget,
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også i dæmonerne. Hvis nemlig slangen, som Satan misbrugte til synden, på grund af synden må bære den straf,
at den, som tidligere havde været såre smuk, nu straks for
øjnene af Adam fik en slangehale og gav sig til at krybe
på jorden, og sådan blev frygtindgydende for Adam:
Hvordan kan vi da tvivle på det for menneskets vedkommende? Det syndede jo selv, og inddrak syndens gift, udgydt af Satan.
Ligesom derfor ægypterne ikke uden medfødt rædsel
så staven, der blev kastet til jorden af Moses, forvandles
til en slange, sådan blev også i Paradiset, straks efter at
dette forbandelsesord var udtalt, slangen forvandlet fra
den skønneste form til den mest modbydelige og afskyelige form.
Med til denne forbandelse hører det, han siger: ”Og
jord skal du spise”. De allegorieudlæggende teologer forklarer det med, at Satan ved at bedrage menneskene ville
drage dem med sig til at elske de jordiske ting. Men jeg
siger, at Gud her taler til slangen og forbander slangen.
Der er ganske vist andre dyr, som også spiser jord, men
slangen spiser jord på den måde, at den, skønt den tidligere
havde et fortrin ved at være snu, smuk og havde let ved at
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finde føde, hvilket fortrin den havde fælles med mennesket, så må den nu bære straffen, fordi også måden at finde
føde på forvandles.
Det er en ære, at får og kvæg og andre dyr spiser græs
og træers frugter, og dernæst ud af sig selv udvirker noget,
der er gavnlige for mennesket at spise, smør, mælk, kød,
osv. Den ære havde slangen fælles med de andre.
Men nu bliver den udjaget fra dette fællesskab, bortvist som fra måltidet og samværet på grund af synden, så
den ikke engang må spise det tiloversblevne græs, ingen
æbler, ingen pærer, ingen nødder, som også musene spiser,
vover den at spise, den spiser kun slet og ret jord. Det er
ikke mig, der siger det, det er Moses, og han lærer, at slangens natur blev helt forvandlet og gjort til en anden.
Men skønt jeg har sagt, og det er sandt nok, at Gud
taler sådan med slangen, at han dog højst sandsynligt henvender sig til Satan, sådan som det følgende mere klart viser, så er jeg dog ikke glad for, at det, der passer fint på
slangens natur, gennem allegorisk tolkning overføres på
Satan, sådan som Augustin gør det; Lyra følger ham i det
stykke.
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Slangen og Satan er nemlig forbundet i at synde, skønt
Satan er udøveren, slangen en slags redskab. Derfor er de
også forbundet i straffen. Men slangen bærer kun en legemlig straf; for Satan, ophavsmanden og udøveren, er der
beredt en anden dom; den taler Kristus om i Joh 16, 11:
”Verdens fyrste er allerede dømt”. Den dom følger snart.
Derfor, når de siger, at Djævelen, ligesom slangen,
ikke mere gik opret, og havde mistet sin forrige form og
statur, så er dette, skønt sandt nok sagt, dog ikke passende,
og bidrager ikke til at forklare dette sted. Men hvad jeg har
sagt, at slangen før forbandelsen gik opret, skal ikke forstås, som om den gik opret som mennesket, men som at
den gik opret som hjorten eller påfuglen. Dette er slangens
dom.
Hvad der følger, har især med Satan at gøre. Disse ting
afmaler langt bedre hans dom end disse uegnede og utidige allegorier. Og de fremsætter denne faste trøst, at Djævelen nu er i den tilstand, at han ikke frit kan rase og skade,
sådan som han ville kunne gøre det, hvis ikke kvindens
afkom var til stede.
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v15a. Jeg sætter fjendskab mellem dig og kvinden, mellem dit
afkom og hendes.

Dette er, hvad der hører til Satans dom, og i dette har de
fromme en stærk trøst. Det foregående hører som sagt til
historien og angår slangen, som fordi Satan misbrugte den
til synd får den straf, at den bliver udelukket fra den almindelige omgang og på en måde fra fællesskabet med de
øvrige dyr; også dens kost afviger derfra, og den må ikke
bruge det almene foder.
Ganske vist kan dette forstås allegorisk, men det er
både mindre egnet og ikke så stærk i kamp. For fordi det
har med sagen selv at gøre, blev Satan på grund af synden
udjaget og fordømt fra Himlen, og gik ikke mere som okse
og hjort, men kryber, det vil sige, han angriber ikke de
fromme med åben kraft, men bruger baghold, som dog de
fromme godt forstår, når de ser hen til ordet, og ser, hvor
forkrøblet han er og forskrækkes bort fra ham. Men det at
han sådan kryber og ikke går oprejst, viser, at hans herredømme er brudt og ikke kan skade kirken, hvor gerne han
end ville.
Dette kan siges ud fra en allegorisk forståelse, men
Moses' ord forklarer dette ikke, derfor er det ikke godt. For
når der skal tales om Satan, må vi følge andre af Skriftens
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egne vidnesbyrd, der er faste og sikre som det i Joh 8, 44:
”Djævelen er en morder og løgnens fader”. Eller fra
samme vers: ”Han står ikke i sandheden”. Eller fra 1 Pet
5, 8: ”Jeres modstander, Djævelen, går omkring som en
brølende løve og leder efter nogen at sluge”. Og fra Joh
16, 11: ”Denne verdens fyrste er dømt”.
Til sidst, hvem ser så ikke, at nærværende vidnesbyrd
alene hentyder til Satan. Ham stilles Guds Søn op imod, at
han ikke skal kunne friste nogen med åben kraft, som han
ville, hvis han ingen modstander havde. Derfor er kirken
fri for fare med denne ledelse, og Satan kan ikke blot ikke
trænge ind i kirken med åbenlys kraft, det er også sådan,
at de øvrige dele af hans herredømme og hans lyst og vilje
til at skade er brudt.
Ellers ville han ikke have fundet sig i, at ét træ nåede
igennem til modenhed; han ville have forhindret, ja, kvalt
hele jorden, så den ikke kunne formere sig. Han ville have
forhindret ikke blot, at der blev født mennesker, men også,
at der bare ét øjeblik var nogle ubeskadigede dyr. Denne
store lyst til at gøre skade er tilstrækkelig grund til, at han
ikke kan rase med åben kraft, men at hvad han end gør, det
gør han med list og bedrag.
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Endvidere bør man her lægge mærke til, at det ikke
siges af Gud for Djævelens skyld. Gud regner ham nemlig
ikke værdig til at blive fordømt; det er nok, at Satans egen
samvittighed fordømmer ham. Nej, det siges for Adams og
Evas skyld, så at de kan høre denne dom og trøstes, når de
ser, at Gud er modstander af hans natur, som tilføjede
mennesket et så grueligt sår.
Her begynder nemlig midt igennem den vrede, som
synden og ulydigheden fremkalder, nåden og barmhjertigheden at skinne frem. Her åbenbares Faderens hjerte midt
i de alvorligste trusler, den fader, der ikke på den måde er
vred, at han forkaster sønnen på grund af synden, men viser hen til frelsen, ja, forjætter sejren over den fjende, som
narrede og besejrede menneskenaturen.
Men det er ikke sådan, at ligesom mennesket ved Satan faldt i synd, sådan får Satan og mennesket den samme
dom. Han forbinder dem ikke i straffen, sådan som han
kunne gøre med rette. Han adskiller dem så langt som muligt. Selv om han også er vred på mennesket, som adlød
Guds fjende imod Gud, så er hans vrede mod Satan dog
meget større.
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Ham fordømmer han nemlig simpelthen og anklager
ham, mens Adam og Eva hører på det, så at Adam og Eva
efter deres fjendes fordømmelse kan ånde lidt op og føle,
at deres betingelser er bedre. Derfor ligger den første del
af trøsten deri, at han for Adams og Evas skyld anklager
og forbander slangen, og sammen med slangen Satan.
Sådan stråler trøstens sol, som før var skjult i tågede
skyers mørke, på de forskrækkede hjerter. Adam og Eva
ikke blot hører, at de ikke selv bliver forbandede, sådan
som slangen blev det, men hører, at de bliver indsat som i
første slaglinje imod den fordømte fjende, med det håb om
hjælp, at Guds Søn, kvindens afkom, vil blive givet dem.
Syndernes forladelse og den fulde modtagelse i nåden
vises her Adam og Eva, så de er som nogen, der er frigjort
fra skylden og befriet fra døden, som nogen, der allerede
nu er udfriet af helvede og fra den angst, der slog dem til
jorden, da Gud viste sig.
Den trøst udspringer deraf, at Gud ikke forbander
Adam og Eva, som han forbander slangen. Dog sker der
det, at Adam og Eva forbindes med denne fjende, så de
ikke skal være uvirksomme. Derfor sker alt dette også
mennesket til gode. Men dette er det vigtigste i trøsten, at
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skønt fjenden kæmper med bedrag og list, skal dog det afkom fødes, der skal knuse slangens hoved. Her påvises
nemlig Satans tyrannis endelige ødelæggelse, selv om
dette ikke vil gå til grunde uden den hårdeste strid, der skal
udkæmpes for mennesket.
Men se, hvor ulige kampen er! Menneskets hæl er i
fare, hovedet er frelst og ubesejret. Men modsat kvindens
afkom er det ikke halen og ikke maven, men selve slangens hoved, der skal ødelægges og nedtrampes. Men
denne sejr gives os også, som Kristus klart siger (Luk 11,
22), at han fordeler byttet efter at den stærke er besejret.
Den kristne indsættes ved troen som sejrherre over synden, loven og døden, så at ikke engang helvedes porte kan
få overhånd over ham.
Denne første trøst og ligesom barmhjertighedens
brønd og alle løfters kildevæld videregav vore første forældre og deres efterkommere med største omhu. De så
nemlig, at hvis de var uden den forjættelse, ville der ganske vist stadig blandt mennesker, som blandt de øvrige
dyr, være en forplantning, men den ville ikke være andet,
end en forplantning til døden.
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Denne guddommelige gave, der blev føjet til naturen,
forøges derfor her, ja helliges, fordi der skabtes håb om
den slags forplantning, gennem hvilken Satans hoved skal
knuses, så at ikke blot hans herredømme ødelægges, men
at også den natur, der fik tilføjet døden på grund af synden
følges af evigt liv.
Moses taler nemlig her ikke mere om den naturlige
slange, men om Djævelen, hvis hoved er døden og synden.
Sådan som Kristus siger i Joh 8, 44, at han er en morder
og løgnens fader. Derfor er hans magt brudt, det vil sige,
synden og døden er overvundet af Kristus, hvad skulle da
forhindre Guds børns frelse?
På den måde forstod Adam og Eva denne tekst og blev
trøstet over for døden og fortvivlelsen ved håbet om, at der
gennem Kristus ville komme denne ødelæggelse, og håb
om denne forjættelse om, at de på den yderste dag ville
opstå til evigt liv.
v15b. Hendes afkom skal knuse dit hoved, og du skal bide hendes afkom i hælen.«

Hvem undrer sig ikke over, ja forbander Satans onde råd,
når han gennem uduelige fortolkere overfører dette sted,
der er så fuldt af trøst om Guds Søn, på Jomfru Maria? For
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i hele den latinske bibel sættes pronomenet i hunkøn:
”Hun knuser”. Og Lyra, som dog ikke var ukendt med hebraisk, rives med af denne fejl som af en rasende og hastigt
flydende flod over til den ugudelige mening, at, når ikke
teksten står imod det, må dette sted forstås om den salige
Jomfru, gennem hvem, med Sønnen som midler, Satans
magt blev brudt.
Han sammenholder det med dette udsagn i Højs 6, 4:
”Du er skræmmende som en hær under banner.” Men
skønt han fremfører denne mening som én, der deles af
mange, synder han dog stort derved, at han ikke forkaster
den. Bagefter er alle fortolkere fulgt efter og har misbrugt
den helligste sætning til afgudsdyrkelse, uden at nogen har
gjort modstand eller forhindret det.
Men hertil kommer kirkeledernes uvidenhed eller forsømmelighed. Disse har ikke modsat sig afgudsdyrkelsen,
og overalt er den sunde lære forsvundet. Efter at vi nu ved
Guds velsignelse har genoprettet den, viser bugens hæslige dyriskheder tydeligt, at de ikke bekymrer sig om
fromheden, men om deres gods.
Fordi de synes at beskytte afgudsdyrkelsen, kan de
også vanskeligt tåle, at mennesker retvendes. Men de
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blinde mennesker ser ikke, at evangeliet er en lære af den
art, at den, der modtager det, intet mister, undtagen sin
synd og den evige død, men opnår befrielse fra al afgudsdyrkelse og fra Satans rige.
Derfor takker vi Gud, fordi vi nu også har dette sted
rent og genoprettet, ikke fordi der trækkes nogen ære bort
fra Maria, men fordi afgudsdyrkelse udelukkes. Hvis det,
de siger, er sandt, at Maria ved at føde Kristus ødelægger
hele Satans magt, mon så ikke den samme ære tilkommer
alle andre kvinder, som gik forud for Maria i denne slægtslinje?
Ja, mon ikke en del af denne ære også vil tilkomme
ægtemændene og alle Marias forfædre? Hvis hun nemlig
ikke havde haft dem, ville hun selv ikke have været til.
Hun er nemlig født i ægteskab ifølge naturens almindelige
orden. Hvis hun derfor ved at føde ødelægger Satan, er
hendes forgængere at regne med til den samme værdighed.
Men Skriften lærer os anderledes. Den siger i Rom 4,
25: ”Kristus døde for vore synder og blev oprejst for vor
retfærdighed”. Og i Joh 1, 29: ”Se det Guds lam, som bærer verdens synd!” Lad derfor den salige jomfru være på
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sit sted, med det store privilegium blandt alverdens kvinder, som Gud har prydet hende med, at hun som jomfru
må føde Guds Søn. Men dette må på ingen måde få den
betydning, at Sønnen mister nogen ære for forløsningen
og befrielsen.
Dernæst må vi omhyggeligt bevare Den Hellige
Skrifts særlige og sande lys, som viser os Guds afgrundsdybe godhed, når vi på dette sted bliver belært om fjendskabet mellem slangen og kvinden, og det et sådant fjendskab, at kvindens afkom skal ødelægge slangen med alle
sine kræfter.
Denne ødelæggelse forstår Satan udmærket; derfor har
han hidtil raset med et overmåde stort had imod denne natur. Både Adam og Eva er opmuntret ved denne forjættelse, og modtager håbet om genoprettelse af hele deres
sjæl og ser med fuld tro, at Gud tager sig af deres frelse:
fordi Gud jo udtrykkeligt bevidner, at kvindens mandlige
afkom skal slå denne fjende til jorden. For ordene er sammenføjet med en forbavsende styrke.
Han siger ”hendes afkom”. Som om han sagde: Du,
Satan, trængte gennem kvinden ind og forførte manden, så
at du selv er hans hoved eller herre, på grund af synden.
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Men jeg vil til gengæld tragte dig efter livet med det
samme redskab. Jeg tager fat i kvinden, og giver gennem
hende et afkom, og det afkom skal knuse dit hoved. Du har
fordærvet kødet og gjort det skyldig til døden gennem synden: men jeg vil at det samme kød frembringe en sådan
kraft, at han vil slide både dig og alle dine i stykker og slå
jer til jorden.
På den måde er denne forjættelse og trussel den mest
åbenlyse, men den er samtidig den mest dunkle. Den efterlader nemlig Satan med den mistanke, at han må have
den tanke om enhver kvinde, som føder, om ikke hun føder
dette afkom, skønt dog kun én kvinde bliver mor til dette
velsignede afkom. Fordi Gud truer ubestemt og siger
”hendes afkom”, henvendt til Satan, må han frygte for alle
kvinders afkom.
Og på samme måde styrker han også troen hos alle
mennesker, så at de fra den time, hvor forjættelsen lød,
forventede dette afkom og trøstede sig imod Satan. Da derfor Eva fødte sin førstefødte, håbede hun, at hun allerede
da havde denne sejrherre. Skønt dette håb blev til skamme
for hende, så hun dog, at der engang i fremtiden ville fødes
et sådan afkom, når det engang skete. Og derfor, fordi
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denne forjættelse også retter sig imod mennesket, er det
den klareste og samtidig den dunkleste forjættelse.
Esajas kaster i 7, 14 lys over denne forjættelse, når han
siger, at jomfruen skal føde. For dengang var det givet, at
dette afkom ikke skulle fødes ved mands og kvindes forening. Men han tilføjer noget andet, hvorved han ligesom
tilslører profetien. Derfor forbliver denne soleklare forjættelse i det dunkle, indtil Maria fødte. Og vidner om denne
fødsel var engle, og efter englene hyrder og vismænd, indtil denne fødsel gennem apostlene blev udspredt over hele
jorden.
Derfor øger denne dunkelhed Satans angst og bekymring. Ligesom der siges: ”Jeg sætter fjendskab mellem dig
og kvinden”, sådan har han samtidig alle fødende fra den
tid indtil Kristus åbenbares som fjender og mistænkte.
Modsat øger og fremkalder hos mennesket denne dunkelhed troen, sådan at, skønt de enkelte ser, at det ikke er dem,
som føder dette afkom, så håber de dog og fastholder sikkert, at den skal fødes af en anden.
Derfor tjener det i høj grad til at lege med og drille
Satan, og til at trøste og opvække de fromme til tro, fordi
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Gud taler til hver enkelt af dem, om jeg så må sige. Kvinder fødte indtil Syndfloden, og bagefter indtil Maria, men
deres afkom kunne ikke med rette kaldes kvindens afkom,
men snarere mandens sæd. Men det, der blev født af Maria, var undfanget ved Helligånden, og er dog i sandhed
Marias afkom, sådan som andre forjættelser til Abraham
og David bevidner, ifølge hvilke Kristus kaldes Abrahams
søn og Davids søn.
Denne mening åbenbarede først Esajas, da han sagde,
at jomfruen skulle føde. Dernæst blev den forklaret mere
klart i Det Nye Testamente af englen. Og derfor er der ingen tvivl om, at dette mysterium ikke blev forstået af
mange hellige, som alligevel ventede, at Kristus skulle fødes ind i denne verden af en kvinde og befri menneskeslægten. Blot vidste de ikke, på hvilken måde han skulle
fødes.
De var tilfredse med denne almindelige kundskab og
blev frelst, skønt de ikke vidste, på hvilken måde han
skulle undfanges og fødes. Dette var nemlig forbeholdt
Det Nye Testamente, som det mere klare lys, og i tiden før
da blev det fremlagt på en mere dunkel måde for Satans
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skyld, som Gud på den måde ville drille og udmatte, så
han ikke var uvirksom, men frygtede alle ting.
Derfor, efter at forjættelsen sådan var fremsat i almindelighed, indskrænket en smule, og først gennem Abraham overført på et bestemt folk, dernæst gennem patriarken Jakob på en bestemt stamme, brød Djævelen sig ikke
om de andre folk og stammer, men forfulgte med forunderlig brutalitet og snuhed denne ene linje, indtil den på
Kristi tid blev ført til den yderste fattigdom, som en opgivet stamme, fra hvilken ingen overhovedet håber på noget
blad eller frugt, sådan som Skriften derfor med sorg kalder
den en rod, Esajas 11, 1, som en tør og ødelagt stamme.
Dette had og dette raseri fra Satans side forudsiger
Herren på dette sted, når han belærer om det fjendskab,
han sætter. For Satan efterstræbte først kvindens afkom i
alle folkeslag og ethvert folk på hele jorden med et stærkt
had. Dernæst da forjættelsen blev overført til Abrahams
efterkommere, ser vi, på hvor mange måder han stræbte
efter at lægge hindringer i vejen for forjættelsen.
Og Juda stamme, til hvilken Herrens forjættelse til
sidst blev overdraget, også den ser vi bliver udtaget til og
plaget med skrækkelig modgang, indtil omsider den helt
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bliver undertrykt og udslettet. Og på Kristi tid fødtes den
fattige Maria langt fra Jerusalem og levede i den ukendte
landsby Nazaret. I Jerusalem herskede de ugudelige. Med
rette sammenlignes denne stamme derfor med en uddød
stamme; og dog, fordi Gud ikke kan lyve, blomstrede
denne rod, der var i den grad opgivet.
Endnu er Satan ikke ophørt med sin brutalitet, sit had
og sit fjendskab mod kvindens afkom. Da den var i vuggen, blev den efterstræbt af Herodes, sådan at Kristus
måtte leve blandt hedninger i Ægypten. Bagefter forsøgte
og prøvede han ham i alle ting, indtil han pågreb ham i
haven og stillede ham for jøderne og korsfæstede ham.
Men ikke engang ved døden kunne hans uudtømmelige
had tilfredsstilles: også i graven frygtede han ham; så
stærkt var hans fjendskab mod Guds Søn.
Når han nu ser ham sidde ved Guds højre hånd og
være, hvad man kalder ”udenfor rækkevidde”, raser han
med al slags raseri imod hans fattige lemmer og imod kirken. Alle disse farer bliver her forudsagt, men dem bør vi
gå ind i med frit mod i tillid til Guds Søn, som ødelægger
Satan.
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Men jeg vender tilbage til teksten. Denne soleklare
forjættelse, er også samtidig højst dunkel, fordi den om
oprindelsen siger: ”kvindens afkom”, så at Gud samtidig
gør alle kvinder mistænkelige for Satan, og tvinger ham til
evig omhu og bekymring. Det er derfor en forunderlig
sammenligning. Kvindens afkom, siger han: Det siges om
oprindelsen til alle individer, og dog tales der kun om et
enkelt individ, om Marias afkom, hun som blev mor uden
samkvem med en mand.
Derfor, ligesom det første ord: ”Jeg sætter fjendskab
mellem dig og kvinden” lyder om oprindelsen for alle
kvinder (Gud vil nemlig gøre alle kvinder mistænkelige
for Satan; og modsat vil han give de fromme et meget sikkert håb, om at de af alle fødende skal forvente denne
frelse, indtil den sande frelse bliver født); sådan lyder dette
ord: ”hendes afkom”, i særlig grad individualistisk, om jeg
så må sige, han taler om det afkom, som blev født alene af
Maria fra Juda stamme, forlovet med Josef.
Her er altså den tekst, som opliver Adam og Eva, og
opvækker dem fra døden til det liv, som de havde mistet
ved synden, men dog er det mere et håbet liv end et ejet
liv, sådan som Paulus også ofte siger det, som i 1 Kor 15,
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31: ”Hver dag dør vi”. For skønt vi ikke vil kalde det liv,
vi lever her, for død, så er det dog sandelig intet andet end
en stadig løben mod døden. Ligesom nemlig den, der har
fået pest, allerede nu, når han begynder at inficeres, begynder at dø, sådan kan dette liv efter at være blevet inficeret med synden, ikke længere siges at være et virkeligt
liv, på grund af synden og syndens straf, døden. Vi begynder nemlig straks fra moders liv at dø.
Men gennem Dåben genrejses vi til håbets liv, eller
snarere til håb om liv. For dette er det sande liv, som leves
for Gud. Før vi kommer til det, er vi midt i døden, og vi
dør, og smuldrer hen i jord, som andre ådsler, som om der
ikke var mere liv. Vi har dog håb, vi, som tror på Kristus,
håb om, at vi på den yderste dag skal genopvækkes til
evigt liv. På den måde blev Adam genopvakt ved denne
prædiken af Herren, blot ikke fuldkommen. For det liv,
han havde tabt, fik han ikke igen, men han fik håb om det
liv, da han hørte, at Satans herredømme ville blive ødelagt.
Der indesluttes derfor i denne sætning en forløsning
fra loven, synden og døden, og der påvises et fast håb om
både en sikker opstandelse og om en fornyelse til et andet
liv efter dette liv. Hvis nemlig slangens hoved skal knuses,
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så skal sandelig også døden tilintetgøres. Hvis døden tilintetgøres, så tilintetgøres også det, der har fortjent døden,
det vil sige, synden. Hvis synden tilintetgøres, skal også
loven tilintetgøres. Og ikke blot det, men samtidig dermed
genoprettes lydigheden, som var tabt. Men fordi alt dette
forjættes gennem dette afkom, er det tilstrækkelig klart, at
den menneskelige natur efter faldet ikke ved egne kræfter
kan ophæve synden, eller flygte fra syndens straf og døden, eller genvinde den tabte lydighed. Hertil kræves en
stærkere kraft og en større styrke end mennesket har.
Derfor skulle Guds Søn blive et offer, at han kunne
fuldende dette for os, at han kunne ophæve synden, opsluge døden og genrejse den mistede lydighed. Disse
skatte besidder vi i Kristus, dog i håbet. Sådan lever og
sejrer Adam og Eva og alle troende indtil den yderste dag
i dette håb.
Døden er ganske vist en forfærdelig og ubesejret tyran,
men den guddommelige magt gør af det, der er alt, ingenting, ligesom den også af det, der intet er, gør alt. For se
Adam og Eva! De er fulde af synd og død, og dog, fordi
de hører forjættelsen om det afkom, der skal knuse slangens hoved, håber de det samme, som vi, nemlig at døden
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skal ophæves, at synden skal tilintetgøres og retfærdighed,
liv og fred skal gengives. I dette håb lever og dør vore første forældre, og de var virkelig på grund af dette håb hellige og retfærdige.
Sådan lever vi i det samme håb, og når vi dør, holder
vi fast ved det håb, som ordet har givet os, på grund af
Kristus, idet han befaler os at stole på Kristi fortjenester.
Forgæves venter vi nemlig i dette liv en sådan fuldkommenhed, at vi bliver helt retfærdige, at vi elsker Gud fuldkommen, at vi også elsker næsten som os selv. Kun i nogen grad gør vi fremskridt, men synden, som kæmper i
vore lemmer og overalt er nærværende, gør det, at den enten fordærver eller helt forhindrer denne lydighed.
Ligesom altså vort liv i sig selv på grund af den død,
der har for sig, kan kaldes en død, sådan er retfærdigheden
helt dækket af synden. Det er altså i håbet, at vi bevarer
både livet og retfærdigheden, sagen selv er skjult for vore
øjne og sanser, men skal til sin tid blive åbenbar. I mellemtiden er vort liv et liv midt i døden, og dog bevares
også midt i døden et håb om liv; det er ordet, der belærer,
befaler og forjætter dette.
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Ligesom Sl 68, 21 trøster os på udmærket vis: ”Gud er
for os en Gud til frelse, hos Gud Herren er der vej ud af
døden.” Den titel tillægger vi Gud, fordi han ikke alene
hjælper i dette timelige liv, sådan som Djævelen ofte hjælper dem, der dyrker ham, som hedningernes eksempler viser, men fordi Herren er udgang fra døden, det vil sige, han
befrier os, der er undertrykt af døden og fører os over til
evigt liv. Men det gør han, som Moses her lærer, ved at
knuse slangens hoved.
Vi regner derfor allerede Adam og Eva for genoprettede, ikke i livet, som de mistede, men i håb om dette liv.
Og ved dette håb undslipper de ikke dødens førstegrøde,
men dens tiende, det vil sige, skønt de i kødet timeligt skal
dø, er det dog på grund af Guds Søn forjættet, at Djævelens hoved skal knuses, og de håber efter kødets timelige
død på kødets opstandelse og evigt liv, ligesom også vi.
Nu følger den anden del af denne prædiken, i hvilken
de legemlige straffe pålægges, først på kvinden, dernæst
også på manden.
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v16. Til kvinden sagde han: »Jeg vil gøre dit svangerskab plagsomt og pinefuldt, i smerte skal du føde børn. Du skal begære
din mand, og han skal herske over dig.«

Denne straf blev pålagt kvinden, men den er sandelig glædelig og munter, fordi den jo ikke adskiller sig fra den første sætning, fremsagt imod Satan. Hvis nemlig det står
fast, at slangens hoved skal knuses, så er der med sikkerhed også håb om opstandelse af døde, og så er det tåleligt,
hvad der pålægges mennesket med dette sikre håb fastholdt.
Men dette er også grunden til, at Den Hellige Skrift så
omhyggeligt sørger for ikke at sige noget om kvinden, der
skal straffes, imod den dom, der før var afsagt over slangen. Den pålægger kvinden en straf, og dog efterlader den
håb om opstandelse og evigt liv. Men døden, som hun
havde fortjent ved synden, overfører den til menneskets
anden og lavere del, nemlig til kødet, så at ånden på grund
af troen kan leve i retfærdighed.
Derfor er kvinden skyldig i døden med hensyn til kødet, men med hensyn til håbet er hun befriet fra døden.
Den sætning står nemlig fast, hvorved Gud truer Djævelen
med, at hans hoved skal knuses. Derfor har det kødelige
liv her sit kors og sin død, sådan som Paulus siger 1 Kor
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15, 44: ”Det sjælelige legeme skal dø, men der opstår et
åndeligt legeme”.
Derfor forbliver der noget, der hedder ægteskab, i
dette kødelige liv, og kvinden erfarer de straffe, som Herren her pålægger hende på grund af synden, så at hun, når
hun undfanger, når hun føder og i hele den øvrige del af
livet, når hun opdrager sine børn, prøves på forskellig
måde. Men alt dette har kun med det sjælelige liv eller med
kødet selv at gøre, der forbliver samtidig et håb om et åndeligt og evigt liv efter dette liv.
Ja, sandelig, denne straf er glædelig og let, hvis vi vurderer sagen ret. Skønt nemlig kødets byrde er besværlig,
så styrkes dog ved disse byrder eller straffe, når de udføres, håbet om et bedre liv, da jo Eva hører, at hun ikke
forkastes af Gud. Derefter hører hun også, at hun ikke i
disse straffe fratages forplantningens velsignelse, der var
forjættet og givet før synden.
Hun ser, at hun bevarer sit køn og fortsat er kvinde.
Hun ser, at hun ikke adskilles fra Adam, så hun skal leve
ene, men skal forblive hos sin mand. Hun ser, at hun stadig
har moderskabets ære, om jeg så må sige. Alt dette føjes
til dette evighedens håb, og har uden tvivl oprejst Eva på
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udmærket vis. Ja, også denne større og sandere ære forbliver, at hun ikke blot stadig har frugtbarhedens velsignelse,
og skal forblive i ægteskab med sin mand, men også har
den sikre forjættelse, at af hende skal det afkom komme,
som skal knuse Satans hoved.
Derfor har Eva uden tvivl også i de mest triste omstændigheder, som det synes, haft en helhjertet glæde, og måske trøstet sin Adam, ved at sige: ”Jeg har syndet; men se,
hvilken barmhjertig Gud vi har! Hvilke begunstigelser,
både timelige og åndelige har han ikke ladet os syndere
beholde! Derfor vil vi kvinder bære det besvær og den
elendighed, der er forbundet med at undfange, føde og adlyde vores mænd.”
Så er der denne faderlige vrede, da jo det står fast, at
vor fjendes hoved skal knuses og vi efter vort køds død
skal opvækkes til et andet og evigt liv gennem vor forløser. Denne store mængde goder og uendelige række af velgerninger overgår langt, hvad der pålægges os af forbandelse og straffe af vores Fader. Sådanne og lignende prædikener har Adam og Eva uden tvivl ofte indbyrdes brugt
til at lindre de timelige vanskeligheder.
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Sådan bør også vi ofte overveje det fremtidige livs
uforgængelige skatte, og med sådanne tanker gøre kødets
vanskeligheder lette, sådan som vi ser Paulus gøre i 2 Kor
4, 17-18: ”For vore lette trængsler her i tiden bringer os i
overmål en evig vægt af herlighed, for vi ser ikke på det
synlige, men på det usynlige; det synlige varer jo kun en
tid, det usynlige evigt.”
De, der derfor fatter håbet om den kommende herlighed og tror på den Gud, der forjætter det, og dernæst også
betragter de legemlige velsignelser, som Gud tillader os at
nyde i denne verden, at han giver os hustru, hus, børn, at
han bevarer alt dette og med sin velsignelse øger det, sig
mig, om ikke disse vil bære alt, hvad der kommer af legemlige ubehageligheder med et roligt sind og sige, at
denne vrede er Faderens vrede, hverken dommerens eller
tyrannens?
Men modsat viser dommerens vrede sig over for slangen, som han ikke blot ikke forjætter befrielse, men forudsiger vanskeligheder. Denne vrede mærkede Satan og han
mærker den indtil nu. Derfor raser han før dommedag med
et sådant raseri imod kirken og imod Guds Søn.
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Der er ganske vist en trussel, hvorved Herren pålægger
Eva visse straffe, men ud af dem lyser i virkeligheden den
uendelige barmhjertighed, som opvækker Eva, så hun kan
være meget glad i sin modgang. Men vi kan selv fornemme, hvor nødvendige disse straffe er til at tøjle kødet.
Hvordan skulle vi kunne ydmyges, hvis ikke denne natur
blev undertrykt ved byrden af den slags straffe? Derfor erfarer Eva og enhver kvinde i sit embede og vilkår denne
modgang, at møjen mangfoldiggøres, og hun både undfanger og føder i smerte.
Men her står ordet ”bar”, som både betyder en fortsat
og en særlig kvantitet, som man både kan forstå som store
og mange og forskellige besværligheder, som ikke ville
have fundet sted, hvis ikke Eva var faldet i synd. Og især
rammer det fødslen og undfangelsen. Men med ”undfangelsen” menes hele den tid, hvor det undfangede foster opretholder sig i livmoderen, hvor det rammes af alvorlige
og forskellige sygdomme.
Først fremkommer lidt efter lidt alvorlige hovedsmerter, svimmelhed, kvalme og en underlig lede ved mad og
drikke, hyppige og vanskelige opkastninger, tandsmerter
og mavebesvær, som fremkalder sygelig spiselyst, så de
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får lyst til sådan mad, som den almindelige natur afholder
sig fra. Men efter at fostret har ladet mærke på sig og fødslen forestår, følger den værste elendighed, når hun føder
fostret med den største fare og blot uden at skulle dø.
Når hedningerne, som ikke kender Gud og hans gerninger, ser dette forarges de i den grad, at de på grund af
disse besværligheder bestemmer, at en klog mand ikke bør
tage sig en hustru. For det kvindelige køn er ydmyget og
ramt hårdt, og bærer en langt alvorligere og hårdere straf
end manden. Hvad lider nemlig en sådan mand på sin
krop? Men fordi ægtemanden igennem ægteskabet ligesom overfører en del af disse straffe på sig selv (dette kan
nemlig i ægteskabet ikke betragtes uden smerte), går det
sådan til, at de ugudelige mennesker hellere går til skøgen
end bliver ægtemænd.
Imod de gudløses mening bør de fromme trøste sig
med og op imod disse besværligheder sætte den sande mening med de sikre og større goder, sådan som også Pindar
i sit brev til Hieron bebrejder dårerne. Fordi Gud plejer at
uddele goderne sådan, at der altid er iblandet noget besværligt, kan de ikke formilde disse besværligheder med
de goder, de har. Men de fromme udsmykker deres goder,
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og ligesom dækker de besværligheder, de har, med dem,
mens de samler deres goder, så de er tydelige.
Sådan skulle de også gøre her. Lad de straffe være nok
så store, som kvinderne på grund af synden er underkastet.
Men mon ikke dette er større, og på en uendelig måde besejrer disse straffe, at de i selve disse vanskeligheder har
et sikkert håb om udødelighed og evigt liv? Desuden er
selve disse vanskeligheder ikke uden frugt. De tjener nemlig til at ydmyge og tæmme naturen, som ikke kan tæmmes
uden kors.
For det tredje forbliver i disse legemlige vanskeligheder også denne udmærkede moderskabets herlighed og
moderlivets velsignelse, som også de visere blandt hedningerne har beundret og fremhævet som storslået. Og de
øvrige gaver er der også stadigvæk: at vi alle næres, varmes, vokser i moderlivet, at vi dier brysterne og bevares
ved mødrenes iver og omsorg. Det er, at dække med det
gode, og ikke blot se på det onde, men glædes over Guds
gaver og velsignelse, og dække over straffen, smerterne,
trængslerne og alt det andet.
Men dette véd og gør kun de fromme. Disse anser det
for en ære for kvinderne, som det svagere kar, fordi de jo
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ser, at deres ægtefæller har del i udødelighed og i den himmelske arv. Videre ser de, at de er smykkede med moderskabets velsignelse og ære, fordi vi alle undfanges, fødes
og næres af dem.
Og for mig i det mindste har det ofte været med stor
lyst og beundring, når jeg ser, hvordan kvindekroppen helt
er skabt til det formål, at ernære børnene. Med hvilken
ynde tager ikke selv små piger børn på skødet? Og mødrene selv, med hvor smukke bevægelser leger de ikke, når
de enten vugger barnet for at berolige det, eller lægger det
i vuggen? Men sæt en mand derhen, lad ham gøre det
samme, så vil du sige, at det er en kamel, der hopper, så
klodset vil han gøre alting, når bare han skal røre barnet
med en finger. Og så siger jeg ikke noget om de andre opgaver, som kun kan udføres af mødrene.
Den, der bedømmer alt dette ret, vil modtage det som
tegn på Herrens velsignelse, hvormed Gud bevidner, at
kvindekønnet, skønt det på grund af synden er hårdt straffet, dog er under hans omsorg og er ham kært. Lad dette
være nok om den første del af forbandelsen.
Den anden del af forbandelsen ligger i samværet. Hvis
Eva derfor ikke havde syndet, ville hun ikke blot have
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kunnet føde uden smerte, men selv foreningen med manden ville også have været ligeså ærefuld, som det i dag er
ærefuldt at spise sammen med sin hustru eller tale med
hende. Og opdragelsen ville have været meget let og være
blevet udført med lyst. Disse goder blev tabt på grund af
synden, og efterfulgt af de velbekendte smertelige og besværlige onder med at føde og opdrage.
Ligesom nemlig den elegante unge pige uden besvær,
ja, med største lyst og mod sætter en smuk krone, bundet
af blomster, på hovedet, sådan ville Eva uden noget som
helst besvær og med største lyst, hvis hun ikke havde syndet, have fået et foster i sit moderliv. Men nu føjes der til
disse dannelsens og fødslens smerter også det, at Eva i
styrke er underlagt manden, hun, som tidligere var det frieste væsen og ikke laverestående end manden i nogen del,
men fælles med ham om alle Guds gaver.
Dette er også en straf, udsprunget af arvesynden, som
kvinden ligeledes bærer mod sin vilje, og derved pålægges
der kødet disse smerter og vanskeligheder. Derfor forbliver herredømmet over hende hos hendes mand, hvem
kvinden efter Guds forordning er tvunget til at adlyde. Han
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styrer hjemmet, de borgerlige forhold, fører krig, forsvarer
sin ejendom, dyrker jorden, bygger op, planter, osv.
Modsat bliver kvinden hjemme, ligesom et søm, fastgjort i en væg, sådan som Paulus derfor i Tit 2, 5 kalder
hende husholderske. Og hedningerne afmalede Venus i
billedet af en havsnegl, fordi, som sneglen bærer sit hus
med sig, sådan er kvinden anbragt derhjemme og bør tage
sig af de hjemlige ting, i samme grad som hun har mistet
forstand til at styre de ting, som er udadvendte og offentlige. Ud over de mest private opgaver kommer hun ikke.
Men hvis Eva havde stået fast i sandheden, var hun
ikke blot ikke blevet underkastet under sin mands herredømme, men hun ville selv være blevet hans medarbejder
i styrelsen af samfundet, hvilket nu alene er mandens opgave. Men kvinderne er næsten utålmodige over denne
byrde, og griber naturligt efter, hvad de har tabt ved synden. Men fordi de ikke kan det mere, viser de blot deres
utålmodighed ved at knurre. Men dette kan de ikke, at de
tages sig af mandens embeder, så de lærer, så de regerer
osv. At avle børn, at føde dem, at opfostre dem er deres
embede. På den måde blev Eva straffet, men som jeg sagde
i begyndelsen, det var en glædelig straf, hvis man ser hen
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til håbet om evigt liv og den ære ved moderskabet, der blev
ladt tilbage til hende.
v17. Til Adam sagde han: Fordi du lyttede til din kvinde og
spiste af det træ, jeg forbød dig at spise af, skal agerjorden
være forbandet for din skyld; med møje skal du skaffe dig føden
alle dine dage.

Manden syndede sidst; derfor påføres hans straf også til
sidst. Men her straffer Herren ham ikke på forplantningen.
Herren truer ham ikke med smerter ved forplantningen.
Derfor er den rasende lyst i manden, antændt af Satans gift
i kroppen, uden smerte. Men hans embede bliver virkelig
vanskeliggjort ved straffen. Han skal, som det påhviler en
mand, opretholde familien, herske, styre, lære; og det kan
ikke gennemføres uden besvær for den enkelte og uden det
største arbejde. Kvinden får pålagt at adlyde manden, men
hvor vanskeligt er det ikke at opnå? Og så siger jeg ikke
noget om at herske over andre, der ikke hører familien til.
Derfor har det undret filosofferne, hvorfra denne fejl
ved naturen kom, at de vilde dyr lettere kan styres af mennesker end menneskene selv, sådan som Xenofon siger:
”Alle de andre dyr er lettere at styre end mennesket”. Det
er ganske vist et udmærket embede at være ægtemand, at
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dyrke jorden, eller gøre noget andet arbejde, hvorved børn
og hustru kan ernæres, at styre sit hus, sin familie, sin by,
sit kongedømme, at lære og opdrage både dem i hjemmet
og dem andetsteds til fromhed og gode skikke. Men disse
i sig selv fortræffelige embeder har fået tilføjet som deres
straf, at de ikke kan udføres uden de største besværligheder, sådan som vi ser talrige eksempler på.
Og først bliver nu jorden forbandet på grund af denne
selvsamme Adam. For hvor den latinske oversættelse har:
”i dit arbejde”, står der på hebræisk ”for din skyld”. Oversætteren har taget fejl, fordi bogstaverne ligner hinanden.
Men her påviser han, hvor stor en skade der fulgte på
synden, siden jo jorden, som var uskyldig og ikke havde
syndet, dog tvinges til at udholde forbandelsen, og som
Paulus siger i Rom 8, 20: ”bliver underlagt tomheden”.
Derfra befries den dog på den yderste dag, som den forventer. Plinius kalder nemlig jorden en velvillig, mild og
overbærende moder, og en evig tjenestepige til brug for de
dødelige.
Men den føler selv, som Paulus viser, sin forbandelse,
først derved, at den ikke bærer de gode ting, som den ville
have båret, hvis mennesket ikke var faldet, dernæst også
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derved, at den bærer mange skadelige ting, som den ikke
ville have båret, f. eks. flyvehavre, brændenælder, tjørn,
tidsler, dertil gifte, skadelige smådyr, og hvad der ellers er
af den slags. Alt dette blev bragt ind gennem synden.
Der er ingen tvivl om, at før synden var luften mere
ren og helsebringende, vandet mere frugtbart, ja selv solens lys var smukkere og klarere, sådan at nu hele skabningen i alle dens dele minder os om den forbandelse, der
blev påført den ved synden. Der forblev dog nogle ting tilbage fra den første velsignelse, fordi jorden ligesom tvinges til selv ved dårligt arbejde at frembringe nødvendigheder til vort brug, skønt disse ting bliver ødelagt ved torn
og tidsel, det vil sige ved ubrugelige og skadelige vækster,
træer og urter, som den guddommelige vrede frembringer.
Men denne forbandelse blev siden forøget af Syndfloden, hvori alle gode træer blev oprykket og gik til grunde,
ørkenerne forøget, og skadelige planter og dyr mangfoldiggjort. Hvor Adam dengang før synden gik mellem de
mest frugtbare træer, på de skønneste enge, blandt blomster og roser, vokser der nu ukrudt, tjørn og andre ødelæggende planter i stor mængde, så de næsten dækker, hvad
der er godt.
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For se den mark, der nu er forberedt af plovmanden til
at modtage sæden, den lod jo, før den blev tilsået, overalt
nælder og flyvehavre myldre frem i stedet for livsnødvendigt korn. Og hvis ikke landmandens travle flid hver dag
rykkede dem op, ville disse skadelige vækst lidt efter lidt
sådan overtage marken, at den gode sæd ville blive kvalt.
Men jorden er uskyldig, og frembringer gerne, hvad der er
det bedste, blot forhindres den af den forbandelse, der på
grund af synden er udsagt over mennesket.
Ligesom altså kvinden bærer sin straf for synden, godt
nok en tålelig straf, på kroppen, idet hun får pålagt besværligheder i hendes opgave med at føde, sådan bærer manden
sin straf i husholdningen, idet det er med vanskeligheder
og besværligt arbejde, at han skal styre hjemmet og ernære
familien. For på grund af ham er marken forbandet. Før
synden var ingen del af jorden gold eller fordærvet, men
alting var forunderlig frugtbart og livgivende. Nu er den
ikke blot på mange steder gold, men også de frugtbare steder er skæmmet af nælder, ukrudt, tjørn og tidsel. Dette er
en stor elendighed, som med rette driver Adam og os andre
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til fortvivlelse; men den opblødes af forjættelsen om afkommet, idet det evige livs straf, som er uendelig meget
større, ophæves.
Det, der tilføjes: ”med møje skal du skaffe dig føden
alle dine dage” er en let sætning. Hvem véd nemlig ikke,
hvor besværligt det er at være landmand! Det er ikke nok
at forberede jorden til såningen, hvilket dog kræver meget
og forskelligartet arbejde; også når kornet allerede står
grønt, kræver næsten hver dag sit særlige arbejde. Så skal
jeg ikke sige noget om vejrets næsten uendelige vanskeligheder, om skadelige dyr og den slags, som alt sammen
øger denne møje eller dette besvær. Før synden var der
ikke blot ikke sådanne vanskeligheder, men jorden var
hurtigere end håbet, som om alting blev frembragt uden
såning og uden anstrengelse, hvis Adam ikke havde syndet.
Derudover var denne elendighed, som synden fremkaldte, på mange måder lettere og mere tålelig, end den,
som fulgte efter Syndfloden. Her var der kun tale om tjørn,
tidsel og anstrengelse. Men nu erfarer vi, at der er kommet
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en uendelig mængde andre ting dertil. For hvor mange dårligdomme, hvor mange sygdomme er der ikke på korn, buske, træer og alt andet, der kommer op af jorden?
Hvor stor skade sker der ikke på træerne fra skadelige
sommerfugle? Også kulde er skadeligt, lynnedslag, skadelig dug, blæst, floder, der går over deres bredder, jordskred, jordskælv, osv. Alle disse ting nævnes ikke her.
Derfor mener jeg, at samtidig med at synden vokser, tiltager også straffen, og disse ubehageligheder lægges til jordens forbandelse.
Og hvis nogen synes, at Moses har indbefattet alt dette,
når han siger, at jorden er forbandet, så vil jeg ikke strides
om det. Men det vil ingen vel nægte, at samtidig med at
synderne er tiltaget, er også disse ubehageligheder tiltaget,
sådan som vi i dag erfarer mere hyppige vanskeligheder
med høsten end tidligere tider. Verden forfalder nemlig
mere og mere fra dag til dag.
Sådan er der klare spor om, at disse elendigheder blev
påført Adam, ligesom der er vidnesbyrd fra den første tidsalder, at den menneskelige disciplin var fastere. Men på
Noas tid blev disciplinen efterhånden slappere, og menne-
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sker blev fulde af uret, uretfærdighed og tyranni. Og ligesom alvorligere sygdomme kræver skarpere lægemidler,
sådan måtte der også påføres alvorligere og hyppigere
straffe.
Da derfor hele jorden blev ødelagt af Syndfloden, og
hele den levende jord, bortset fra nogle få mennesker, blev
udslettet, levede den tidsalder, som fulgte efter Noas tid,
uden tvivl i gudsfrygt. Men som årene gik, blev også disse
ødelagt og fordærvet af Satan. Derfor var der brug for et
alvorligere eksempel, sådan som Sodomas og de omliggende byers undergang viser. Sådan siger Skriften, at amoritternes uretfærdigheder må opfyldes. Og endelig blev
hele den jødiske menighed ødelagt, da den blev spredt ud
over hedningeverdenen, efter at den var havnet i åbenlys
gudløshed. Også Rom fik stor fremgang, da den gamle
statsordning stod fast, men da lasterne tog overhånd, blev
det også nødvendigt at fremskynde straffen.
Da evangeliet i begyndelsen blev gjort bekendt hos os,
var tiden ret tålelig. Nu, da gudsfrygten næsten er forsvundet, og lasterne dag for dag øges, og der også fremstår falske profeter, hvad andet kan man nu håbe på, end at det vil
ske, enten, efter at vore uretfærdigheder er fuldbyrdet, at
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opfyldelsen af det alt sammen kommer, eller at ved en anden lejlighed bliver givet Tyskland straf for dets synder?
Sådan er det i vist og sandt, at når synden tager til, stiger
også straffen.
Men ligesom jeg har sagt om de elendigheder, jorden
frembringer, sådan mener jeg i det hele taget, at også menneskers legemer var mere sunde, end de er nu, sådan som
også den utrolig lange levetid viste det, som de første mennesker havde før Syndfloden. Herren truer jo på ingen
måde Adam med hjerteslag, spedalskhed og andre ødelæggende onder.
I min barndom var syfilis ukendt i Tyskland. For da
jeg var femten år gammel begyndte man først at lægge
mærke til det. Nu bliver også børn i vuggen angrebet af
dette onde. Dengang var frygten for denne sygdom stor
hos alle. Men nu overses den i den grad, at endog venner
for sjov ønsker hinanden denne sygdom.
Den engelske sved var indtil mit femtende år en sygdom, som lægerne kaldte ”udenlandsk”. Ligesom nemlig
hvert landområde har sine særlige goder, sådan plages de
af og påføres, efter at de har misbrugt dem imod Gud, med
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sikkerhed også ubehageligheder. Men denne sygdom begynder også at brede sig i de midterste dele af Tyskland,
langt væk fra havet. Hvad der også er forfærdeligt at høre,
er, at nogle har parasitter i maven og hjernen. Disse sygdomme kendte de gamle læger, så vidt jeg véd, ikke, og
dog opregner de næsten firehundrede slags sygdomme.
Men hvis nu alle disse sygdomme fandtes også i den
første tidsalder, hvordan kunne da Adam og de andre indtil
Noa nå frem til en så høj levealder? Moses taler jo kun om
jordens goldhed og om vanskeligheden ved at dyrke korn.
Men hvis nogen vil tage fat på arbejdet og vil se ud
som en taler, så lad ham på dette sted opregne alle menneskeslægtens onder; så vil han finde en så stor mængde sygdom og elendigheder af alle slags, at han ville bede Gud
om, ikke at leve bare én time i så mange farer.
Hvorfor skal vi nemlig kun nævne sygdomme? Alle
skabninger er imod os og er rustet til vort fordærv. Hvor
mange er der ikke, som ild og vand fortærer? Hvor stor
fare er der ikke fra vilde dyr og giftige slanger? Og ikke
blot vor krop, men også de fødemidler, der skal ernære os,
er fra begyndelsen af truede. Så skal jeg ikke sige noget
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om, at vi ødelægger os selv i indbyrdes slagsmål, også hvis
der ikke var andre sygdomme, som efterstræber os.
Hvis du derfor ser hen til menneskenes bestræbelser,
hvad er da dette liv andet end en daglig anstrengelse, efterstræbelse, plyndring, drab, udover de ulykker, som
kommer over os fra de ydre ting? Alt dette mener jeg, ikke
var så mangfoldigt eller så alvorligt før Syndfloden, som
det er nu. Men fordi synderne tiltog, forøgedes også straffen for dem.
Derfor var den jammer, der blev pålagt Adam, mindre
end dem, vi har. Jo mere nemlig verden lakker mod enden,
des mere hjemsøges den med straffe og plager. Men dertil
kommer også det onde, at jo mere verden plages, des mere
forhærder den sin frækhed og bliver som forhærdet i sin
ondskab. Sådan siges der i Ordsp 23, 35: ”Han slog mig
og jeg mærkede det ikke; han gennemborede mig og jeg
følte ikke smerte”. Denne blindhed er værre end alle de
legemlige ulykker.
Er det nemlig ikke mærkeligt og elendigt, at tegnene
på Guds vrede, som synden har forskyldt, først klæber til
vor krop, og også, at Guds vrede ses på jorden og alle
skabninger, og at det dog alt sammen foragtes af os med

411

trykt og sikkert hjerte? Hvad er nemlig tidsler, tjørn, vand,
ild, insekter, utøj, lopper, lus, om ikke det tilsammen og
hver for sig er budbringere, som prædiker for os om synden og Guds vrede? For så vidt de jo ikke fandtes før synden, eller i det mindste ikke var skadelige og ødelæggende
da.
Skønt vi altså véd og ser dette, lever vi i mere end et
ægyptisk mørke. Skønt alle disse ting overalt advarer os
om Guds vrede og stikker os i øjnene, bliver vi dog ikke
opmærksom på det, men omfavner dette liv som den eneste glæde. Sådan mangfoldiggøres da synden, sikkerheden
vokser og mennesker forhærdedes til sin egen ulykke.
Sådan mangfoldiggøres også det onde ikke blot i dette
liv, men også i det kommende. Jeg taler om de gudløse.
Hvis nogen nemlig i helvede kun med sanserne blev underkastet straffene og pinslerne, og ikke forstod, at han underkastes retfærdige straffe, så ville pinslerne være mere
udholdelige; sådan vil vi ikke erkende det onde, der rammer os, og ikke længere lade den gøre os ondt.
Men i helvede ophæves den følelsesløshed, som nu
hersker, så vi ikke ret kan se vores elendighed. Dér åbnes
alle vore sanser, så straffen mærkes ikke blot på kroppen,
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nej, følelsen af Guds vrede mærkes også i sjælen, og vi må
bekende, at vores synder har fortjent denne vrede. Dette
skærper og øger på uendelige måder de gudløses kval.
v18. Tjørn og tidsel skal jorden lade spire frem til dig, og du
skal leve af markens planter.

Her mindes vi atter om, at jorden i sig selv ikke frembringer den slags, nej, den gør det på grund af Adams synd,
sådan som han ovenfor ligeud sagde det: ”For din skyld”.
Derfor, så ofte vi ser tidsler og ukrudt, flyvehavre og den
slags på marken og i haven, formanes vi som gennem sikre
tegn om synden og Guds vrede. Ikke blot i kirken skal vi
altså høre, at vi er syndere; alle marker, ja, næsten hele
skabningen er fuld af den slags prædikener, idet de formaner os om vor synd, og den Guds vrede, der er opflammet
af synden.
Vi burde derfor bede om, at Herren ville fjerne denne
skrækkelige følelsesløshed fra vore øjne, sanser og hjerter,
så vi må blive fuldt og helt advaret om synden og revet ud
af vores sikkerhed, så vi kan vandre i gudsfrygt. Derfor var
det nemlig, at vi blev kastet ned i og lagt ind under så
mange forskellige forbandelser, sådan som Moses nu
yderligere viser os.
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v18b. Du skal leve af markens planter.

Dette er en ny elendighed. Ovenfor gav nemlig Herren
mennesket den meget smukke og søde gave, at det måtte
spise af alle Paradisets træer undtagen to. Han gav det herredømme over fiskene og hvad der bor på hele jorden,
hvad enten det er frugter eller dyr. Nu er alt dette på grund
af, at han spise æblet, taget tilbage, og intet andet bliver
tilbage for ham end markens planter. Og af dette sted mener jeg, man meget stærkt bliver klar over, at Adam ikke
brugte at spise smør eller mælk eller æg eller ost, eller kød
eller æbler eller pærer, men spiste frugter og frø, såsom
nødder, bønner, fennikel, hirse, ris, osv. Hvor udmærket
kan da gæsterne beværtes, når man bortgiftede datteren,
eller selv tager del i børnenes ægteskaber, når det udover
planter ikke er tilladt at spise andet?
Sådan var den første verden, at man kun spiste det ringeste og simpleste måltid med vand til. Nu lever verden i
den mest forfærdende luksus. Det er ikke nok at tilberede
alle slags kød som man lyster. Man blander kød med fisk,
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tilsætter smagsstoffer, og ændrer og forvandler den naturlige smag, så det, der af naturen er mildt, giver man en
skarp smag, men hvad der er surt, gør man sødt.
Og hvor mange forskellige slags drikkevarer har vi
ikke? Hvem mener ikke, han holdes for nar, hvis han ser,
at der af værten sættes vand på bordet? Vi er hos os ikke
tilfreds med øl eller den lokale vin, vi skal også smage den
udenlandske. Hvis vores fader Adam nu kom tilbage, tror
du så ikke, han ville undre sig over denne vanvid hos hans
børn? Det, som vi spiser og drikker med lyst, ville han afsky som gift, og frem for alle disse lækkerier ville han foretrække planter eller, hvis det skulle være, grød med koldt
vand.
Derfor anbefales der os på dette sted mådehold i mad
og drikke, når vi lærer om vore første forældre, at de ikke
havde alle andre slags madvarer, men alene havde planter
at spise. Denne enkelhed i kosten gav dem en sund krop,
der ikke var skadet ved de sygdomme, som en mere luksuøs kost eller fylderi fremkalder.
Men vi burde også undgå disse ting, ikke blot for mådeholdets skyld, men også for tålmodighedens skyld, når
vi ser andre fylde sig med allehånde lækkerier, mens vi
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næppe har brød og salt og vand. Vi bør nemlig tænke på,
at denne straf blev pålagt Adam, fordi han, skønt han i Paradiset med Guds vilje, befaling og gave kunne spise alle
slags frugter og være herre over hele jorden, nu på grund
af ulydigheden tvinges til sammen med sine efterkommere
at ernære sig af simple planter.
v19a. I dit ansigts sved skal du spise dit brød

På hvor mange forskellige måder fordobler det ikke arbejdets besvær, at manden er optaget af omsorg og arbejde
med at dyrke jorden, forsvare sig, og regere sin familie!
Men dette er i vor tidsalder på grund af menneskers ondskab blevet meget mere besværligt, end det var i begyndelsen. Vi ser nemlig også, skønt der er et godt håb om
mad, hvordan husfolkene kan volde stort besvær.
Adam var heller ikke ukendt med dette onde, for skønt
han på den helligste måde stod i spidsen for sin familie, så
han det mord, der blev begået af Kain. Og så siger jeg ikke
noget om de andre ubehageligheder, som hans lange liv
tvang ham til at se og bære i hans efterkommere. Den omsorg, der er pålagt manden, at han skal udholde arbejdet,
er altså hverken nåderig eller lykkelig. Og der kan ikke
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findes nogen, som ikke mærker denne sved. Papisternes
liv er så meget mere farefuldt, som de alle til en vis grad
misbruger fremmed arbejde til deres egen lyst og lediggang.
Men her rejser sig det spørgsmål, om vi alle bør være
landmænd eller i det mindste arbejde med vore hænder,
sådan som nogen tåbeligt hævdede ved evangeliets begyndelse. For de misbrugte både dette sted og andre, der påbyder håndens arbejde, på den måde, at ungdommen kastede studierne fra sig og løb rundt og udførte håndens arbejde, sådan som Karlstadt, deres leder, forlod sin bestilling, købte sig en gård og selv gravede og dyrkede den.
Hvis det var rigtigt at forlade sit kald, ville det i hvert fald
for mig være meget lettere og glædeligere at gå rundt i haven, bruge min hakke, og vende jorden med spaden, end
at udføre det arbejde, jeg nu er beskæftiget med. For bondens arbejde står ikke i forhold til vores sved.
Derfor må de mennesker afvises, som hævder, at alene
håndens arbejde kan kaldes arbejde. Kristi mening er klar,
når han befaler, at de, som underviser, skal nyde de andres
arbejde. ”Når I kommer ind i et hus, skal I først sige: Fred
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være med dette hus, og så skal I spise og drikke, hvad de
har; for en arbejder er sin løn værd” (Luk 10, 5-7).
Her tager Herren brødet ved deres bord, som hører
Guds ord og giver det til dem, der underviser. Sådan som
også Paulus siger: ”På samme måde har Herren bestemt,
at de, som forkynder evangeliet, skal leve af evangeliet.”
(1 Kor 9, 14). Og til fordel for denne opfattelse citerer han
endog lovens bestemmelse: ”Du må ikke binde munden på
den okse, der tærsker”. Hvorfor skulle der også gives den
landmand, der arbejder og dyrker sin jord, befaling om at
give tiende, hvis ordets tjenere skulle søge deres næring
ved deres eget arbejde?
Disse steder og mange lignende viser klart, at ansigtets
sved er mangeartet. Først er der landmændenes eller husbondens, derefter øvrighedens, for det tredje kirkelærernes. Blandt disse stænder har landmændene de bedste betingelser, sådan som også digteren siger: Hvor lykkelige
var landmændene, hvis de blot vidste, hvor godt de havde
det. Selv om de prøves ved hårdt arbejde, er dog dette arbejde skabt med en enestående lyst knyttet til sig, når dette
nye og forunderlige skabningens ansigt hver dag dukker
op for øjnene af dem, hvor modsat både øvrighedens og

418

kirkens folk udover de daglige farer også får modgang fra
uendelige vanskeligheder, hvis ellers de vil udøve deres
embede i troskab.
Vi taler nemlig ikke her om de dovne mennesker, som
ikke kender denne straf for synden, men kun beflitter sig
på, hvordan de kan mætte deres lyst: Disse livsnydere
overlades til Djævelen. Vi taler om dem, som alvorligt gør,
hvad de bør gøre. Sådanne mennesker arbejder og vover
mere på én dag end landmanden på en måned, hvis man
tager arbejdsmængden og de forskellige farer i betragtning.
Og dette er også grunden til, at konger og fyrster kræver skatter, afgifter og andet af den slags fra deres undersåtter. For hvem ser ikke, hvis de udfylder deres embede
ordentligt, hvor ringe denne gave eller løn er, som de modtager for deres arbejde? Men selv om den er meget ringe,
må man dog ikke af den grund undlade den forordnede
ordning.
Om kejser Maximilian har jeg læst, at han i den grad
var trængt af sine evindelige forretninger, at han aldrig
havde tilstrækkelig tid til at indtage sine måltider. Derfor
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blev han af og til tvunget til at trække sig tilbage fra arbejdet og skjule sig i skovene, hvor han hengav sig til jagt,
ofte skiftede tøj og blandede sig med de underordnede ved
sammenkomsterne, for mere frit at kunne nyde samtalerne. Men skønt lysten til jagt blev lagt ham til last, bedømte dog de, som kendte hans arbejde og liv indadtil,
dette til at være noget, han foretog sig, i højere grad af
nødvendighed end af lyst.
Hvilke pløjninger, gravninger og andet arbejdet vil du
bruge som sammenligning for mig med dette arbejde, som
kræves af et så stort imperiums styremåde? Regenterne har
ganske vist navne som konger og fyrster, men er i virkeligheden de elendigste af alle slaver. Derfor er munkene
og hele pavedømmets væsen alene noget, som fører et
kongeligt liv, fordi de overlader arbejdet, vanskelighederne og farerne til andre. Selv nyder de deres gode dage
i ro.
Det samme siger vi om det kirkelige arbejde, som er
så meget vanskeligere at udføre, som det er alvorligere,
hvad man tager sig af. Mon nemlig vi vil mene, at Augustin levede i afslappethed og plejede sine lyster, når han
havde en sådan mængde modstandere, som han daglig
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måtte kæmpe imod, at ikke pelagianerne, donatisterne,
manikæerne og andre af den slags ødelæggere af kirken
helt skulle fordreje Kristi lære?
Og vi i dag passer, ved Guds nåde, vore sager, så jeg
håber, der ikke vil være nogen, som vil misunde os en så
travl fritid. Kort sagt, derfor er det tåbeligt, når fanatikerne
lægger så meget vægt på håndens arbejde, der er nyttige
til at styrke kroppen, når lige modsat disse politiske og kirkelige arbejder i høj grad slider på kroppen, og så at sige
udpresser al saft af marvens inderste.
Lad os derfor bedømme sveden efter en retfærdig målestok. Den økonomiske sved er stor, den politiske større,
den kirkelige størst. For se til Paulus, så vil du let forstå,
hvordan han svedte. Men fordi kirken igennem alle tidsaldre er blevet truet af Djævelen, prøvet af kættere, forargelser, synder, tyranners uretfærdige magt og al slags ondt,
mon vi derfor skal sige, at der ikke er nogen anstrengelse
i den, ikke nogen sved? Mon vi skal sige, at de, der står i
spidsen for kirken, ikke er værdige til at få løn?
Om paven og kardinalerne og hele dette sammenrend
af ugudelige siger vi her, at skønt de intet udfører og blot
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sørger for deres bug og gode dage, opæder de dog de største rigdomme. Dem er det nemlig, som man kan bruge
Paulus’ ord: ”Den, der ikke vil arbejde, skal heller ikke
have føden”. (2 Thess 3, 10). At arbejde i kirken vil sige
at lære, at uddele sakramenterne, at bekæmpe kættere og
sværmere, at udholde forargelser, at opbygge de fromme
osv. De, der gør det, om dem siger Kristus: ”En arbejder
er sin løn værd”. (Luk 10, 7).
Når vi betragter det ret, var Adams situation værre end
vores, han ved hvem synden kom ind i verden. For hvor vi
hver for sig besværes i vores stand, var Adam tvunget til
alene at have alle anstrengelserne ved det huslige, politiske og kirkelige liv. For han alene havde, mens han levede,
alle disse embeder over for sin slægt: Han ernærede familien, han styrede den, og underviste den til fromhed, han
var far, konge og præst. Men hvordan disse hver for sig er
fulde af smerter og farer, det lærer erfaringen os.
Derfor er det nødvendigt, at vi trøster os imod alt dette
og vænner os til tålmodighed, når vi ser, at disse vanskeligheder også pålægges de udvalgte, som har et håb om
opstandelse og evigt liv. Og da dette håb også er givet til
mennesker med modgang, bør vi være ved godt mod og
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med dette håb besejre det onde. Vi skal nemlig ikke forblive her altid. Ligesom derfor de, der er på vandring, hvis
de et sted får en dårlig vært, trøster sig med, at denne elendighed kun varer en enkelt nat, hvad enten de så skal ligge
og være sulten eller ligge alt for hårdt; sådan skal også vi
tænke midt i disse elendigheder. Hvad er nemlig to eller
tre år, hvor vi næsten ikke kender til søvn, sammenlignet
med evigheden?
Lad derfor modgangen komme, som Herren fordeler
den til hver enkelt, hvad enten det er i familien, staten eller
kirken, vi vil ikke lade os bevæge til utålmodighed, vi vil
ikke af den grund forkaste familien, staten eller omsorgen
for kirken. En sådan fejhed bør stærke soldater ikke have,
at de ved fjendens første stød kaster våbnene fra sig og
flygter, som om vi var bestemt til vellyst og gode dage,
ikke til arbejde og besvær. Undgå ikke det onde, men gå
tappert imod det, siger digteren.
Men det kan vi gøre, hvis vi op imod disse timelige
vanskeligheder holder håbet om opstandelse og evigt liv.
Men ligesom ingen gerne giver slip på det, sådan må man
være overbevist om, at det ikke sømmer sig for ham at forlade sit kald og stand, hvori han er sat af Gud. Den, der er
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kaldet til at lære i kirken, kan gøre det med godt mod, og
skal ikke lade sig påvirke, hverken af egne farer eller af
pavernes ørkesløshed, de, som burde hjælpe kirken med at
prædike evangeliet, styre kirken, høre på de hellige sager,
pådømme dogmatiske stridigheder, de har overladt dette
høje arbejde til uduelige munke, men er selv optaget af at
samle penge sammen og tilfredsstille deres lyster. Når derfor de flygter fra sveden, vil de også komme til at undvære
kulden. Når de ikke lider med, vil de heller ikke komme
til at herske.
Modsat med os, som udholder denne sved, hver på sin
måde, vi tænker på, også hvis noget er meget hårdt at bære,
at disse vanskeligheder får ende, sådan som Moses jo lægger denne trøst ind i det onde, hvor hårdt det end er.
v19b. indtil du vender tilbage til jorden, for af den er du taget.
Ja, jord er du, og til jord skal du blive.

Ugudelige mennesker udholder en uendelighed af vanskeligheder, når bare de tør håbe på, at der følger en kort lyst
efter. Hvor mange farer udholder ikke handelsmanden på
land og på hav på grund af håb om fortjeneste? For hvor
ringe penge sælger ikke soldaten sit liv? Skøgen i bordellet
tvinges til at udholder langt flere onder end nogen hustru i
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sit hus. Af den grund kalder tyskerne med et ordsprog de
mennesker for Djævelens martyrer, som af egen drift kaster sig ud i vanskeligheder, som de kunne have undgået,
hvis de ville leve fromt. Hvilke ubehageligheder ved fråseri påfører ikke svirebrødre sig! Men dem ville de undgå,
hvis de drak mådeholdent.
Derfor kan man med rette tvivle på, hvad mening der
kan være i at rådgive menneskeslægten, når den i den grad
forhærdes af Satan, at den ikke engang føler det onde, men
ivrigt efterstræber og fremhæver det. Hvis nemlig den
følte det, så mener jeg bestemt, den ville undgå det. Men
nu er der en sådan dårskab i sjælene, at det ser ud til, at
menneskene nyder deres ondskab.
Dette forvendte sind, som er i de fleste mennesker, så
de på grund af en tåbelig og kort lyst påfører sig visse onder, er besynderlig, fordi den ikke af de fromme overvejes
i den gode retning, så de tænkte på, at skønt de her skal
leve i forskellige vanskeligheder, så er der dog ende på
dem og de opvejes af det bedre liv.
Denne trøst fremviser nærværende sætning. Han lover
nemlig sikkert, at der vil komme en tid, da denne jammer
skal slutte, nemlig når det sker, som før blev nævnt, at
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slangens hoved knuses og ødelægges. Indtil du vender tilbage ”til jorden”, på hebraisk: el ha-adama. Ordet betyder
i almindelighed jorden, som senere: ”Kain blev jorddyrker”. Men ordet ”aphar” betyder især jord, der lige er blevet opgravet eller agerjord. Vores oversættelse har ”støv”,
som betyder den opløste jord. For Adam blev af agerjord
gjort til et levende menneske. Altså opløses denne sammenføjning, siger Herren, så han atter vender tilbage til
agerjorden eller støvet.
Og her advares vi igen om, at efterhånden som synderne øges, forøges også straffen. Det er en mildere og
mere menneskelig måde, at overlade ligene til jorden, så
de opløses til jord. Men senere begyndte man i næsten alle
folkeslag at brænde ligene. Og det sker i dag, at også levende mennesker fortæres af vilde dyr, og får vilde dyr til
deres grav, sådan som der hos profeterne blandt fire straffe
findes den, der hedder vilde dyrs tænder, og slangers og
andre giftdyrs vrede.
Sådan går det nemlig til, at lige så meget som vi studser over straffene, lige så meget pålægger Gud os hårdere
straffe, for at bryde os i stykker og holde vores hårdhed i
tømme, sådan som 3 Mos 26, 18-19 siger: ”Hvis I alligevel
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ikke hører på mig, vil jeg tugte jer yderligere syvdobbelt
for jeres synder. Jeg sønderbryder jeres stolte styrke.”
Sådan var Adams fald et fald fra livet til døden, fra
sundhed til sygdom; og dog har det i sandhed været en
guldalder, hvis vi ser på vor egen tid. For efterhånden forfaldt alting, sådan som også statuen hos Daniel viser det
(Dan 2, 32). Jo nærmere verden kommer til sin ende, des
værre bliver mennesker. Derfor sker det også, at det er hårdere straffe, der rammer os. Hvor vedholdende et angreb
på sandheden findes ikke i dag hos papisterne? Hvor stor
en brutalitet udøver de ikke over dem, der bekender sandheden? Og så skal jeg ikke sige noget om det rent ud sataniske pengebegær, om vellysten, fordrejningerne og de endeløse injurier. Mon straffene kan udeblive ret meget længere?
Indtil nu har Moses nævnt de straffe, der blev pålagt
Adam og hans eftertid på grund af synden, og skønt de var
store, var de dog i begyndelsen mildere, end de er nu. De
lå nemlig dengang, så at sige, i første grad, men nu ligger
de på grund af, at synden har tiltaget, i tredje grad.
Men før vi går videre til det øvrige, skal vi diskutere
det sted, som vi ovenfor berørte, hvor der siges til kvinden:
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”Jeg vil gøre dit svangerskab plagsomt og pinefuldt.” Ordet ”Heronech” bruges nemlig her. Det bruger man om de
vanskeligheder og trængsler, som kvinder erfarer fra de
undfanger til de føder.
Der spørges altså, når hustruen kun bliver gravid og
føder én gang om året, om det også er en straf kun at blive
gravid én gang! Videre, hvorfor han her siger, at han vil
mangfoldiggøre undfangelsen? Hvad nu det sidste angår,
mener jeg, at det må forklares ret på følgende måde: ”Jeg
vil gøre dit svangerskab plagsomt og pinefuldt, det vil
sige, de smerter og ubehageligheder, som følger på undfangelsen”, så at det sådan er en straf, at kvinden kun kan
undfange ét foster om året, og dog må lide så mange vanskeligheder. For hvis mennesket var forblevet i uskyldighed, ville kvinders frugtbarhed have været større, og det
mærker vi sporene efter, når der ved én fødsel fødes tvillinger, ofte trillinger og af og til firlinger.
Men der er eksempler på en sådan frugtbarhed hos de
øvrige dyr. Fuglenes og fiskenes frugtbarhed er stor.
Hunde, katte, svin føder også mange unger. Men skønt
nogle af de større dyr kun føder én unge, er jeg dog ikke i
tvivl om, at kvinderne, hvis ikke synden havde været der,
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ville have født mange flere børn. Nu kommer det i det højeste til, at de, der er mest frugtbare, føder et barn hvert år,
og dertil kommer denne hæslige og stygge vellyst. Hvilket
alt sammen formaner os om syndens størrelse.
Men her indvender jødernes drilleri om slangen, at
hvis kvindens afkom skal forstås om et naturlig afkom,
som fødes ud af hendes moderliv, sådan som vi har forklaret, så synes konsekvensen at være, at også slangens afkom er det, som fødes ud af slangens mave; ellers ville
modsætningerne ikke bestå, sådan som dog Moses viser
det, når han siger: ”Jeg sætter fjendskab mellem dit afkom
og hendes afkom”.
Af denne spøg følger mange ting. Først, at Gud kun
taler med den naturlige slange og straffer den; dernæst, at
Kristus ikke er noget, og at der ikke kan bevises noget om
Kristus ud fra dette sted. Ganske vist ser spøgen ud af noget, men i virkeligheden er den ingenting.
Men først vil jeg svare sådan: Den, der er uvidende,
lad ham være uvidende, og den, der gør uret, blive ved
med at gøre uret. Den nemlig, der ikke tror det åbenbarede
og klare evangelium, har fortjent, at han ikke forstår disse
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Skriftens mere skjulte steder, og ikke tror dem. Vi har heller ikke hævdet, at det er ud fra dette sted, at vi grunder
eller forklarer evangeliet; men vi holder os til evangeliet,
som til et klart lys, så at disse mørke steder kan bliver oplyste.
Derfor, de, der ikke vil tro evangeliets klare lys, hvad
mærkeligt er der i, at de ikke tror disse mere dunkle profetiske udsagn og fremfører nye og absurde meninger?
Evangeliets forjættelse er guddommeligt åbenbaret, og det
er bevaret mellem så mange tyranner og frygtelige pinsler.
Når jøderne hårdnakket bekæmper evangeliet og ikke vil
tro det, så lad dem være; men vi vil sammen med de troende, der underkaster sig det, behandle stedet sådan: Kristus siger i Joh 8, 44, at Satan er løgnens fader og en morder, og at han ikke blev stående i sandheden. Dette er evangeliets lys, som oplyser Det Gamle Testamentes skygger.
For hvis Satan fra begyndelsen var en morder, sig så, hvem
han slog ihjel? Mon ikke Adam og Eva gennem synden?
Hvor slog han dem ihjel? Mon ikke i Paradiset? Hvornår
slog han dem ihjel? Mon ikke, da han fjernede budets guddommelige autoritet og lovede, at de ville blive som guder,
hvis de spiste af det forbudte træ? Begge dele er derfor
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sandt: Der var i Paradiset en naturlig slange, og igennem
den slange narrede og dræbte den gamle slange, Djævelen,
mennesket.
Det er da den grundlæggende betydning af dette sted,
at du forstår, at Djævelen er ophavsmand til denne elendighed, ligesom man, hvis nogen dræber et menneske,
med rette kan sige om mordvåbnet: ”Dette sværd dræbte”,
men det var minsandten ikke sværdet alene eller i sig selv,
nej det var mennesket, der brugte sværdet. Men brugen er
et billedsprog, for at vi bag redskabet skal forstå ophavsmanden selv. Sådan har vi forkastet denne jødiske spøg.
For det andet er også det sandt, at det ikke altid er nødvendigt, at modsætninger svarer til hinanden i alle ting.
Der er nemlig mange forskellige slags modsætninger, sådan som dialektikerne lærer. Nogle er relative modsætninger, nogle er begrænsende, nogle er modsigende. Den naturlige far, som vi avles af, og løgnens far er modsætninger. Selv om vi derfor indrømmede jødernes mening, at
Moses taler om en naturlig slange, så argumenterer dog
teksten selv med billedtale, hvis vi sammenligner den med
Kristi ord. Han siger nemlig: ”Gud sagde til slangen: Fordi
du har gjort det, skal du være forbandet”. Gjort hvad?
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Uden tvivl det, at han bedrog Eva og sådan slog hende
ihjel.
Sammenhold nu dette med ordene: ”Djævelen er en
morder fra begyndelsen”. Mon så ikke det klart viser sig,
at Gud talte sådan med den naturlige slange, at han dermed
mente den djævel, der var skjult i slangen, og som kastede
mennesket ud i synd, i død og i Guds vrede?
Derfor kan afkommet ikke betyde den naturlige slanges naturlige afkom, men Djævelens afkom. Det er også,
hvad Kristus kalder det i evangeliet (Matt 13, 25): ”Bagefter kom der et ondt menneske, og såede ond sæd oveni”.
Dette afkom er det modsatte af det åndelige afkom, sådan
som kød og ånd er modsætninger.
Ej hellere er det nødvendigt, at modsætningerne svarer
til hinanden i alle ting. Adam er et billede på Kristus: og
sammenligningen passer derved, at ligesom synden igennem Adam trængte igennem til hele verden, sådan trænger
også Kristi retfærdighed igennem til alle dem, som tror på
ham. Heri er der overensstemmelse, på alle andre punkter
uoverensstemmelse. Lad derfor jøderne være med deres
fejltagelser. Vi, der tror, véd, at slangen er Djævelen, ud
fra Kristi fortolkning.
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v20. Adam gav sin kvinde navnet Eva, for hun blev mor til alle
mennesker.

Ovenfor har vi hørt, at også denne straf blev pålagt kvinden, at hun skal være under mandens magt. Denne magt
vises her. For Gud giver ikke kvinden navn, men Adam,
som hendes herre. Ligesom han også ovenfor gav dyrene
navn, som skabninger, der er ham underordnet. For intet
dyr har selv udtænkt sit navn; men de har alle fået sit navn
og dets ære og herlighed af sin herre, Adam. Sådan mister
endnu kvinden, når hun gifter sig, sin slægts og families
navn og kaldes efter manden. Og det ville være en uhørt
ting, om manden lod sig benævne efter sin hustru. Derfor
er det en bekræftelse på den straf eller underdanighed, som
kvinden fortjente ved synden. Og sådan må hustruen følge
manden som sin herre, når han drager fra et sted til et andet. Så mange tegn og spor har vi i naturen, som alle minder os om synden og vor jammer.
Men det navn, som Adam giver sin hustru, er et såre
glædeligt og lifligt navn. For hvad er kosteligere, bedre eller elskeligere end livet? Som man siger i et almindeligt
vers, at for at redde og opretholde livet skyer man hverken
ild eller sværd. For med livet kan hverken hele verdens
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penge eller ædelstene, hverken dens gods eller ære, sammenlignes, som også Kristus siger i Matt 16, 26. Jøderne
giver sædvanligvis sine børn navne af roser, blomster eller
ædelsten; men Evas navn er ikke taget af kostbare ting,
men af livet selv, som langt overgår alle andre ting.
Og Moses lærer årsagen: For hun, siger han, er alle levendes moder. Og det fremgår af denne tekst, at Adam
havde modtaget Helligånden og var underbart oplyst, at
han også troede og forstod forjættelsen om kvindens afkom, som skulle knuse slangens hoved. Han ville også besegle og pryde denne tro med sin hustrus navn, som han
derfor ikke gav nogen anden skabning, for derved at opretholde håbet på det kommende afkom, styrke og forvisse
sin tro og trøste sig med, at der var et liv at tro og håbe på
selv da, da allerede hele naturen var døden underkastet.
For hvis han ikke havde følt og troet på et kommende
liv, så havde hans hjerte ikke kunnet trøstes, heller ikke
havde han da givet sin hustru et så glædeligt navn. Men
fordi han gav hende dette navn, viser han, at hans hjerte er
blevet trøstet af Helligånden ved troen på syndernes forladelse på grund af kvindens afkom. Derfor kalder han
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hende Eva, for i navnet at have en erindring om forjættelsen, ved hvilken han også selv atter var blevet levende, og
også at lade dette håb om det evige liv komme til sine efterkommere. Denne tro og dette håb maler han med dette
navn, ligesom med en farve, sin hustru på panden, ligesom
de, der er reddet fra fjender, oprejser bannere og andre
tegn på den glædelige sejr.
Men her kunne en sige: Hvorfor kalder han hende moder, da hun dog endnu er jomfru og ikke har født? Svar:
det gør han også til vidnesbyrd om sin tro på forjættelsen,
fordi han tror, at Gud ikke vil forkaste eller udrydde den
menneskelige slægt, men have den opretholdt. Derfor indeholder dette navn tillige en spådom om den kommende
nåde, og viser en fornøden trøst under dette livs bestandige
jammer, imod Satans anfægtelser. Det er også muligt, at
dette glædelige navn (der er et skønt vidnesbyrd om
Adams tro og hans vederkvægede, glade ånd) har givet anledning til, at de hellige fædre senere har holdt den dag, på
hvilken et barn blev omskåret og fik navn, festligere og
højtideligere end den, på hvilken det var født, så på denne
måde denne første navngivning blev festlig ihukommet.
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Nu følger et andet tegn på sorgen, som er det første modsat.
v21. Gud Herren lavede skindtøj til Adam og hans kvinde og
gav dem det på.

Dette er slet ikke så glædeligt og elskeligt, som at Adam
gav sin hustru navn. For skønt Herren havde sagt i 1 Mos
2, 17: Den dag du spiser deraf, skal du dø, så trøster dog
Adam sig ved sin hustrus navn med, at livet atter skulle
genoprettes ved det forjættede afkom, og at han skulle
knuse slangens hoved og atter dræbe morderen.
Men her iføres Adam og Eva klæder af Herren selv,
for at de derved skulle have en påmindelse om og komme
i hu, så ofte de så på disse klæder, sit ynkelige fald, som
de havde gjort fra den højeste salighed til den allerdybeste
jammer og elendighed, for at de sådan bestandig skulle
frygte for synden, altid gøre bod og sukke og tragte efter
syndernes forladelse ved det forjættede afkom. Deraf kommer det, at han ikke beklæder dem med grønne grene eller
blade, eller noget uld, som vokser på træer, men ifører dem
skind af slagtede dyr til et tegn på, at de var dødelige og
levede i den visse død. Ligesom nu navnet Eva er et glædeligt tegn på livet, sådan er disse skind en påmindelse,
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ikke alene om de begåede og kommende synder, men også
om den nærværende jammer og ulykke, som synderne fortjener.
Men sådanne erindringer og påmindelser er nødvendige for naturen, for vi glemmer let både det gode og det
onde, når det er forbi, som også Peter siger i 2 Pet 1, 9:
”Den, som ikke har det, er så kortsynet, at han intet kan se,
og har glemt, at han er blevet renset for sine tidligere synder. Derfor, siger han i v. 12, vil jeg ikke forsømme altid
at minde jer om dette, selv om I godt ved det og står fast i
den sandhed, som er hos jer. Dette er i sandhed et skrækkeligt ord af apostlen, at nogle glemmer syndernes forladelse, og, om de end har haft en god tro, dog atter afviger
fra troen og ikke pryder sig med denne allerskønneste
kæde af kristelige dyder, men hænger efter gerrighed, hovmod, misundelse, utugt osv. Og nu gøres sådan formaning
såre meget behov for os, fordi vi under pavedømmet har
følt og fornemmet sådant tryk og plage, så vi ikke skulle
være utaknemlige mod en så nådig Gud, sådan som desværre den største del af verden er.
For derfor at forebygge denne glemsomhed blev Adam
og Eva iførte skind, ligesom en påmindelse, et klenodie
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eller en hoffarve, så de og alle deres efterkommere skulle
mindes dette ynkelige fald. Men senere er verden blevet
gal og dårlig også med dette tegn på jammer og elendighed. For hvem kan vel let fortælle, hvad for flid og omkostninger folk anvende på sin klædning. Derfor skulle
man ikke længere kalde det en vellyst eller umådelighed,
men meget mere en galskab, at de, ligesom æsler der er
født til at bære guld, mere bestræber sig på at belæsse sig
med klædedragt og smykker end at pryde sig dermed. Derfor gør man ret i at rose en simpel og ærbar beklædning,
især hos høje personer; og det uordentlige væsen med klædedragt og pynt, som nu er i svang, må såre forarge
fromme folk. Hvis derfor Adam nu kom tilbage og så
denne galskab hos alle stænder, da er det min faste tro, at
han af forfærdelse ligesom ville være blevet så stiv som en
sten. For hans daglige dragt og klædning var hans skind,
hvorved han skulle erindre sig, hvad for en salighed han
havde tabt. Men vi klæder os i herlighed og driver en umådelig pragt, fordi vi vidner om os selv for enhver, at vi ikke
alene har glemt det onde, som vi er blevet befriet fra, men
også det gode, som vi modtager. Og det, hvorom Gud nu
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mindede Adam ved hans klæders tegn, det minder han
ham også om ved ordet, som nu følger.
v22. Og Gud Herren sagde: »Nu er mennesket blevet som en af
os og kan kende godt og ondt. Bare det nu ikke rækker hånden
ud og også tager af livets træ og spiser og lever evigt!«

Dette er hån og en såre hård, bitter spot. Derfor spørges
her, hvorfor dog Gud så hårdt og heftig behandler den
stakkels Adam, som efter at være berøvet al ære og faldet
i synden og døden, endnu dertil må høre en så bitter bebrejdelse af sin skaber og hånes? Og det er ikke nok med
synlige tegn, hvorved han minder ham om den nærværende jammer og den tabte ære, men han tilføjer også et
ord, som ret skal klinge ham ind i ørerne. Svar: Adam
havde forjættelsen om nåde og barmhjertighed; dermed
måtte han lade sig nøje. Men for at han desto mere skulle
frygte og omhyggeligere vogte sig for synd i fremtiden, gives ham også denne skarpe påmindelse. For Gud ser,
hvordan hans efterkommere ville skikke sig; derfor lægger
han ham dette ord i munden, for at han skal forkynde det
for sine efterkommere og berette, at han blev Djævelen lig,
da han, imod Guds ord, ville blive Gud lig, for at de derfor
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også skulle vogte sig og ikke forøge og formere forældrenes synder med sine synder og sådan komme længere og
længere bort fra Gud.
Ligesom han forhen ved dyreskindet mindede ham om
hans foregående og kommende ulykke, sådan gør han det
her ved ordet. Ikke fordi han har glæde af et så sørgeligt
fald, for da ville han ikke påminde Adam, men tie stille;
men fordi han vil, at mennesket atter skal længes efter
Guds billede, som han havde tabt, og derved blive så meget mere fjendtlig mod synden som årsagen til en så stor
ulykke. Fremdeles at Adam skal advare og undervise sine
efterkommere om, hvad der fulgte på synden, nemlig at
mens han selv, bedåret af Djævelen, mente at være Gud
lig, blev han lig Djævelen selv.
Her spørges fremdeles også, hvorfor Gud, som er
alene og er en Gud, taler i flere personers navn? Om der
da er flere guder end én? Og Nikolaus af Lyra tilligemed
andre er af den mening, at dette er talt i en engels person
eller til engle. Han er blevet som en af os, det vil sige, han
er blevet en engel. Men denne forklaring er alt for løs. For
Gud kalder sig ikke en engel, heller ikke ligger trykket på
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ordet én, men på ordet os. Derfor lader vi en så løs forklaring fare. For hvis dette siges i en engels person, da er det
sikkert, at Gud ikke har sagt det. Men nu siger teksten:
Gud Herren sagde.
Derfor må man atter se hen til evangeliets lys, som jeg
også ovenfor sagde. For dette gør klart og lyst, hvad der
er mørkt og dunkelt i Det Gamle Testamente. Hvis du nu
forstår dette om engle, da stemmer det ikke med det, som
står ovenfor. For sådan sagde Satan: I skal blive ligesom
Gud og kende godt og ondt. Derfor prøvede Adam og Eva
visselig på at blive Gud lige, og denne tekst skal heller
ikke forstås anderledes end om lighed med Gud.
Derfor bort med den jødiske vildfarelse, som Lyra antager, og lad os efter ordets bogstavelige ordlyd slutte, at
Gud er en flerhed, ligesom han også sagde ovenfor i 1 Mos
1, 26: Lad os gøre et menneske i vort billede, efter vor lighed. Alle sådanne ord vise enheden i det guddommelige
væsen; for altid går det foran: Gud sagde. Dernæst viser
de også personernes flerhed, eller, som man kalder det
Treenigheden, og disse hemmeligheder er i Det Nye Testamente sikrere og klarere fremstillede, som når Kristus i
Matt 28, 19 befaler at døbe i Faderens og Sønnens og den
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Helligåndens navn. Sådan antydes nu straks ved verdens
begyndelse tre personer i det guddommelige væsen, og siden blev det ved profeterne forstået, men til sidst ved
evangeliet fuldkommen åbenbaret.
Derfor bliver den mening stående, at Adam og Eva
prøvede på at blive Guds billede. Men nu er Guds usynlige
billede Sønnen, ved hvem alt opretholdes. Derfor forgreb
Adam sig ved synden på Kristi person, som er Guds sande
billede. Men dette er her antydet kort og dunkelt. Men
Adam har uden tvivl øst uendelig mange prædikener deraf,
ligesom man også hos profeterne ser, at de på mange slags
vis hentyder til disse hemmeligheder og underlig tilhyller
dem, som dernæst evangeliet klart lægger for dagen.
Og med denne vor mening passer her Guds navn Jehova, som ikke kan betyde nogen skabning, men ene og
alene tilegnes skaberen. Men hvad siger nu skaberen? Det
siger han: Adam er blevet som en af os. Her tillader vor
religion og tro os sandelig ikke at forstå dette sådan, som
om det skulle være talt til englene. For hvem ville sige, at
Gud var en af englene, eller en engel en som Gud? Ja, Gud
er over englene og over alle skabninger; hvordan kunne
han da sammenligne sig med englene?
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Derfor skal vi forstå denne tekst sådan og anse den for
et sikkert vidnesbyrd for vor artikel om Den Hellige Treenighed, nemlig at der er én Gud og tre personer, hvilket
her dunkelt antydes ved Adams synd, fordi han ikke ville
blive englene, men Gud lig. For hvis han alene havde syndet mod englene, da var han ikke blevet fordømt til døden;
men fordi han havde rettet sin synd mod den guddommelige majestæt, som har skabt alt, idet han ville blive Gud
lig og gøre, hvad denne, den guddommelige majestæt gør,
så fulgte også en så gruelig straf på denne synd.
Men ligesom man plejer at foreholde en forbryder,
som slipper for galgen, i hvilken fare han har været, og
formaner ham til, herefter at vogte sig derfor, sådan advarer Gud Adam, efter at han atter er blevet trøstet ved forjættelsen om livets håb, med denne bitre hån og spot, for
at han ikke skal glemme et så skrækkeligt fald og ikke atter
tragte efter den guddommelige majestæt, som han engang
forsøgte sig på til sin store skade, men at han skal ydmyge
sig for den og for fremtiden tilligemed sine efterkommere
vogte og vare sig for sådan synd.
For dette siges ikke alene til Adam, men det angår også
os, at vi, efter at vi er døbt og atter fornyet ved Guds nåde,
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da med højeste flid skal vogte os for, at vi ikke atter kommer ind på det forrige ugudelige væsen. Sådan er der også
en sarkasme og en såre bitter spot i, hvad han siger om
livets træ; ligesom om ikke Gud med et vink havde kunnet
forebygge og forhindre, at Adam rørte derved. Nu følger,
hvordan haven blev bevogtet med afskrækkende tegn.
v23-24. Så sendte Gud Herren dem ud af Edens have til at
dyrke agerjorden, som de var taget af. Han jog mennesket ud,
og øst for Edens have anbragte han keruberne og det lynende
flammesværd til at vogte vejen til livets træ.

Dette skal også tjene til vor tugt og advarsel, som Paulus
siger i Rom 15, 4, at alt, som før er skrevet, er skrevet os
til lærdom. For der er stor fare for, at vi atter skal glemme
de forrige synder og igen komme ind på dem, som også
Kristus advarer i Joh 5, 14: ”Nu er du blevet rask; synd
ikke mere, for at der ikke skal ske dig noget værre”. Og i
2 Pet 2, 22 taler Peter om at når en so er vasket, vælter den
sig atter i sølet og hunden vender tilbage til sit eget bræk”.
Ligeså i vers 9 om dem, som glemmer sine forrige synder.
Sådanne og lignende ord af Skriften er advarsler, så man
senere hen skal vogte sig for synden, når den engang er
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borte, fordi ligesom en sygdom er farligere og vanskeligere at helbrede, når den atter indfinder sig, efter én gang
at være helbredt, sådan formanes her Adam og alle hans
efterkommere på mange måder om at de, efter at de ved
forjættelsen om afkommet har fået livets håb, skal vogte
sig for, at de ikke atter taber det ved synden, som også
Kristus lærer i Matt 12, 45 i lignelsen om det fejede hus,
som en dæmon er drevet ud af, men hvortil han atter vender tilbage og tager syv ånder med sig, der er værre, end
han.
277. Dertil bruger nu Gud især denne skarphed og bitterhed og vil sige: Jeg havde i forvejen forbudt Adam og Eva
at røre det træ, som truede dem med døden; og dog var der
sådan ond lyst hos dem, at de ikke engang kunne afholde
sig fra sin egen skade. Derfor må jeg nu komme dem i forkøbet og sørge for, at de ikke også kommer til livets træ,
for måske ville de heller ikke afholde sig derfra; derfor vil
jeg sådan forekomme dem og straks forbyde dem alle Paradisets træer. Gå derfor ud og spiser urterne på marken,
og hvad der ellers vokser af jorden. For fra nu af skal I
ikke alene ikke spise af livets træ, men heller ikke af noget
andet træ i Paradiset.
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Og denne tekst viser, at træerne i Paradiset slet ikke
var lige de andre træer på jorden. Derfor mindes Adam og
Eva også ved den spise og næring, som de havde brugt,
om sin synd og det jammerlige liv, som de var kommet i
for syndens skyld. Og vor jammer og elendighed er afmalet på så mange slags måder, at ikke alene mængden og
tabet af de åndelige gaver, men også vor klædning og vor
mad og drikke må minde os derom.
Her spørges: Hvis Gud havde tilladt Adam at spise af
livets træ, ville denne spise da også have overvundet døden? Ligesom han jo blev døden underkastet ved at spise
af dødens træ, for det synes som om dette kommer ud på
ét. Dødens træ dræbte Adam ved det ord, som Gud havde
sagt i Mos 2, 17: Den dag du spiser deraf, skat du dø; derfor opretholder også livets træ af ordets kraft imod døden
og gør levende. På dette spørgsmål svare Lyra og andre
sådan, at dette livets træ vel havde haft kraft til at opretholde livet længe, men ikke evig, derfor havde det ikke
genoprettet det liv, som Adam havde tabt ved synden. For
Adam var ikke skabt for evig at forblive i dette legemlige
liv; men han skulle fra det legemlige liv og en timelig spi-
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sen og drikken indgå i et åndeligt liv. Når således en simpel mand vælges til borgermester, da må han jo ikke først
dø, men den simple mand hæves kun til højere ære og værdighed. Sådan havde Adam byttet om uden dødens mellemkomst, og i stedet for det dødelige liv iført sig det udødelige. Nu tjente dette livets træ, siger Lyra, alene det timelige liv; derfor udlægger han denne tekst: for at han
ikke skal leve evindelig sådan: For at han ikke skal leve
længe. Dette er Lyras svar.
Men jeg er af en anden mening og tror, at hvis Adam
havde fået lov til at komme til livets træ, så var han atter
kommet til dette liv, som han havde tabt, og var senere
ikke død, men blevet hensat fra det legemlige liv til det
åndelige. For teksten siger meget klart begge dele, nemlig
at livets træ af den grund blev forbudt ham, og at han, hvis
han spiste deraf, kunne leve ”le-olam”, det er evindelig.
Men Lyras mening forkaster jeg af den grund, at han tilskriver træets natur simpelthen den kraft at gøre levende,
da det dog er vist, at træet havde denne kraft ikke af sin
natur, men af ordets kraft og magt. Ligesom også kundskabens træ på godt og ondt ikke dræbte af den grund, at
frugterne på det var giftige og skadelige, men fordi ordet
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var hæftet dertil ligesom en seddel, på hvilken der stod
skrevet: ”Den dag du spiser af det, skal du dø”, 1 Mos 2,
17.
Derfor hænger der på dødens træ først den åndelige
død, nemlig ulydigheden. Da nu Adam og Eva ved synden,
som dengang var kraftig i dem, brød dette bud, tænkte de:
Se, Gud har forbudt os at spise af dette træ; men hvad kommer det os ved? Denne foragt for det guddommelige bud
var den forgiftede krog som dræbte Adam og Eva, straks
den blev trukken dem gennem halsen. For fordi truslen var
hæftet til budet, så virkede som følge deraf deres spisen af
det forbudte træ døden for ulydighedens skyld. Og træet
var ikke forgiftet, men, som ovenfor tilstrækkelig sagt, det
var et gudstjenestens træ, for at mennesket ved denne lydighed skulle vidne og bevise, at han erkendte, ærede og
frygtede sin Gud; for Gud så alt, som han havde gjort, og
det var såre godt, 1 Mos 1, 31. Sådan, tror jeg, hang det
også sammen med livets træ, nemlig at det ikke ifølge sin
natur, men af ordets kraft var et levendegørende træ. Og
fordi ordet endnu var hæftet til dette træ, så ville Adam
atter være kommet til det forrige liv, hvis han havde spist
deraf.
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Sådan var det heller ikke for sin naturs skyld, at den
slange, som Moses oprejste i ørkenen, kunne levendegøre;
for den var støbt af kobber, sådan som man endnu af kobber kunne gøre en slange; men det ord, som hang ved
denne kobberslange, kunne levendegøre, at nemlig Gud
havde befalet, at den skulle oprejses, og ved den hængt det
ord: Den, der ser på den, skal blive rask. Dette ord havde
man ikke, hvis man nu ville støbe en slange af kobber. Det
var heller ikke det, at man så på den, som gjorde rask, men
det gjorde det, at Gud havde befalet, at man skulle se på
slangen, og havde tilføjet en forjættelse om sundhed. Fordi
nu rabbinerne ikke giver agt på dette ord, tager de skammelig fejl og foregiver, at disse træers natur var sådan, at
de kunne enten dræbe eller levendegøre, og forstår ikke, at
det alt sammen sker, fordi Gud enten forjætter eller truer.
Dåbsvandet

Ligesom også sofisterne snakker væk, når de taler om,
hvordan dåben retfærdiggør. For Thomas og Bonaventura
forstå det sådan, at Gud giver vandet en særlig kraft til at
virke, sådan at det, når et barn døbes deri, af sin kraft kan
frembringe retfærdighed. Derimod siger vi, at vandet i dåben er vand, i henseende til sit væsen, slet ikke bedre end
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det, som koen drikker. Men vi siger, at der til dette slette
og rette vand er hæftet et guddommeligt forjættelsesord,
sådan: Den, som tror og bliver døbt, skal blive frelst, Mark
16, 16. Ligeså Joh 3, 5: Mennesket må fødes på ny af vand
og Ånd. Hvis nu nogen ville kalde dette ord eller denne
forjættelse en kraft, som er givet vandet i dåben, da var jeg
tilfreds dermed. Men sofisterne har en anden mening
derom. For de tillægger ikke ordet denne kraft, men taler
om elementet, nemlig at det har en særlig kraft i sig. Og
her synes jeg bedre om Scotus, som siger, at dåben er en
guddommelig pagt, som oprettes med og ved elementet.
Derfor skal man overalt se hen til ordet og ære det. For
dermed griber og beklæder Gud ligesom skabningerne, og
der må gøres forskel mellem ordet og skabningen. Sådan
er der i alterets sakramente brød og vin, i dåben er der
vand. Dette er skabninger, men de er grebet med ordet, og
så længe skabningen er grebet med ordet, så længe udretter og virker den, hvad der er forjættet i ordet.
Dog skal man ikke forstå det sådan, som om vi her ville
give nadverfornægterne vort bifald, fordi vi sammenfatter
dåben og alterets sakramente. Dåben har denne forjæt-
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telse, at den genføder ved Helligånden. Men i alterets sakramente er, foruden forjættelsen om syndernes forladelse, også dette, at der med brødet og vinen i sandhed gives Kristi legeme og blod. For sådan siger Kristus i Luk
22, 19-20: ”Dette er mit legeme, som gives for jer. Dette
bæger er den nye pagt ved mit blod, som udgydes for jer”.
Sådan kunne man også sige, at den menneskelige natur
i Kristus ikke forløser os. Men fordi den menneskelige natur på legemlig vis er grebet af guddommen, og Kristus er
Gud og menneske i én person, så er forløsningen kraftig,
og Kristus kaldes menneskets søn, og er også en frelser.
Paven har opfundet vievandet, den sidste olie og
mange sådanne ting, som han tilskriver syndernes forladelse. Men herved skal du altid tænke efter, om også Gud
har føjet sit bud og sin forjættelse dertil. Hvis nu ikke Guds
forjættelse og bud er derhos, så slut straks, at det er afguderi og misbrug af Guds navn. Ja, siger de, men der udtales
derved kristelige og andægtige bønner. Man har også hellige menneskers eksempel, som man følger heri. Men bryd
du dig hverken om bønnerne, eller om eksemplerne, eller
om den gode mening dermed, men spørg blot efter, om
også Guds bud og forjættelse er derhos. For dem er det,
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som beklæder skabningerne med en ny kraft foruden den,
som de har af naturen.
Ligesom kundskabens træ på godt og ondt i henseende
til sin natur var godt; men på grund af det ord, som var
føjet dertil, måtte det være mennesket en gift, også for dets
ånd, ikke alene for dets legeme. Og atter, livets træ havde
for ordets skyld den kraft at opretholde livet, ville også
have opretholdt Adams liv; men fordi Gud vredes, vil han
efter faldet ikke tilstede ham at komme til dette træ. Men
ikke alene for at Adam skulle mindes sin synd, som han
havde begået, men også fordi Adam allerede havde en
bedre forjættelse, nemlig at kvindens afkom skulle knuse
slangens hoved, så han dog, skønt han måtte være den naturlige død underkastet, skulle have og beholde udødelighedens håb ved Guds søn; ligesom en fortørnet fader nok
straffer sin søn, støder ham ud af huset osv., selv om han
ikke gør ham arveløs.
Så vil nu Gud, at mennesket skal lade sig nøje med
forjættelsen om det liv, som er bedre end det, i hvilket
Adam var skabt. For selv om Adam havde spist af livets
træ, og atter var kommet til det forrige liv, så ville han dog
ikke have været sikker for Satan, der atter havde kunnet
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friste ham og atter berøve ham det samme liv. Derfor beskikkede Gud mennesket en sådan stand, hvori vi kunne
være sikre på, at vi, fordi vi har dette velsignede afkom,
aldrig kunne dø den evige død, skønt dette timelige liv må
være under korset og mange slags plager og anfægtelser.
Og derfor er alle disse ord: Se, Adam er blevet osv. Guds
ord, som han med spot og vrede taler til Adam, der nu allerede atter var blevet retfærdig, for at han for fremtiden
skulle være forsigtigere og ikke tabe det hændte af minde.
Og Moses vender ordene skønt om, for at minde mennesket om, hvad han forhen havde sagt. For forhen sagde
han i 1 Mos 2, 15: Gud Herren tog mennesket og satte det
i Edens have til at dyrke den og bevare den. Her siger han:
Da forviste Gud Herren ham af Edens have til at dyrke
jorden. For han vil, at mennesket skal betænke, at han er
gjort af jord og blev sat på det allerbedste sted, men at det
stede for syndens skyld, at han atter blev sat ud af dette
bedste sted ud på den jord, af hvilken han var skabt. Og
ved sådan her med flid at vende ordene om, vil Moses ikke
alene minde Adam og alle hans efterkommere om, at de
skulle vogte sig for synder i fremtiden, men også bringe
dem til at tænke på dem, som de har begået. Derfor må
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Adam, for hvem der forhen i Paradiset, et afsondret sted
fra dyrene, var bestikket og forordnet hans særlige spise
og næring, nu på samme sted som dyrene næsten også
bruge samme føde og næring som de.
Og ikke alene forstødes han af Paradiset, men Gud
sætter også en vogter foran det, for at han slet ikke skal
kunne komme dertil; ligesom man stiller vagter foran
slotte og foran hære eller armeer. Men Moses vil ved den
vidtløftige beskrivelse, som han bruger, vise, at denne udstødelse var ganske og aldeles fornøden for vor saligheds
skyld, nemlig for at vi skulle vogte os for synder, leve i
gudsfrygt og flittig tage os i agt for Djævelen, der ved synden havde tilføjet naturen en sådan stor skade.
Om ordet mikkedem har jeg talt ovenfor, nemlig at det
betyder mod øst eller solens opgang. Og Moses viser, at
Paradiset havde en vej eller port mod øst, ved hvilken man
kunne komme ind i haven. Og hos profeten Ezekiel 44, 2,
hvor han beskriver templets bygning, tales der om helligdommens port, som også var mod øst, måske for at vi
skulle forstå, at templet er et billede på Paradiset, og at,
hvis naturen var forblevet uskyldig, skulle Paradiset have
været et fælles tempel for hele verden. Sådan blev nu på
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denne vej mod øst, som alene førte til Paradiset, keruber
eller de engle lejrede, som skulle bevogte denne vej, så
hverken Adam eller nogen af hans efterkommere kunne
komme ind i Paradiset. Her handlede altså Gud på menneskelig vis, Adam og hans efterkommere til skræk, og for
at man skulle have et iøjnefaldende erindringstegn om et
så stort og grueligt fald.
Men nu førte ikke keruberne på vejen sværd eller stål,
hvormed de standsede dem, som ville komme til haven,
men lahat dvs. et luende sværd, en glans eller en ildflamme, sådan som man ser ved lynene, som farer rundt
omkring med glans og blænder øjnene. Men denne
flamme eller dette lyn så ud som et sværd, som stedse svæver og hugger hid og did, som der står i ApG 2, 3, at man
så adskilte tunger ligesom af ild på apostlene; og de flyvende drager har omtrent en sådan skikkelse. Sådan at
altså englene altid gav ild fra sig, som fordelte sig til alle
steder, så ingen kunne komme nær.
Origenes' snak lader jeg fare. Heller ikke synes jeg om
den upassende og tåbelige allegori hos Lyra, som siger, at
ved det glødende sværd antydes, at synderen, så snart han
begår en dødssynd, ved sin egen skyld udelukker sig fra
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kirken, selv om han forbliver i dens antal og ikke offentlig
udstødes af den. Men et huggende og blinkende sværd, eller et sådant, som vender sig hid og did, skal det kaldes,
fordi, hvor der følger en ret bod på, mennesket efter fortjeneste atter kommer dertil. For ligesom jeg forhen har
bevist, at Paradiset var en rigtig og synlig have på et særegent sted af jorden, sådan holder jeg også her fast ved
den egentlige historie og forstår det sådan, at dette sværd
var en synlig ildflamme i skikkelse af et sværd, hvorved
keruberne eller englene skræmte og jagede Adam og hans
efterkommere, så de ikke kunne komme nær hen til denne
have.
Og denne englenes vagt eller beskyttelse holdtes ligetil
Syndfloden, for at der til alle tider hos efterkommerne
skulle forblive et sikkert erindringstegn om et sådant ynkeligt og, elendigt fald. Ligesom senere søen ved Sodoma,
ligeså også saltstøtten, er forblevet til alle tider. For sådanne erindringstegn må vi have, for vor dovenskabs og
uagtsomheds skyld. Men efter Syndfloden forsvandt Paradiset tilligemed englen og dette sværd, for da måtte den

456

nye verden også have nye eksempler, som var den nærmere og mere kunne bevæge de sikre, skønt der også derved kun udrettes lidt hos de ugudelige.
Sådan har vi i disse tre kapitler beretningen om hele
skabningens oprindelse, hvordan himmel og jord, havet og
alt, hvad deri er, blev skabte; hvordan Gud byggede Paradiset, for at det skulle være et palads og rige for mennesket, som han havde sat til jordens herre; hvordan Gud i
Paradiset også oprettede et tempel for mennesket, og forordnede det til gudstjeneste, nemlig kundskabens træ på
godt og ondt, ved hvilket Adam skulle øve og bevise sin
lydighed mod Gud. Så har vi også hørt menneskets historie
i Paradiset, hvor ynkelig det faldt og syndede mod Gud,
dertil tabte al sin uskyldigheds og udødeligheds ære.
Alt dette har vi enfoldig behandlet efter den gave, som
er givet os, og udlagt det efter den ligefremme historiske
opfattelse, som er rigtig og sikker. For derpå skal man især
beflitte sig i Den Hellige Skrift, at man kan få den sikre og
enfoldige mening ud af den, især fordi der har været
mange og mange slags lærere og udlæggere både i det latinske, græske og hebraiske sprog, der heller ikke alle have
været af én ånd. For næsten alle til hobe ikke alene ikke
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agter de historien, men gør den også ved upassende og
unødvendige allegorier endog dertil urigtig, dunkel og
mørk.
For hvilke urigtige ting Origenes og Hieronymus er
kommet frem med i disse tre kapitler, véd man. Overalt
afviger de fra historien og kalder den det dræbende bogstav og kødet. Derimod roser og priser de højt den åndelige mening, som de selv ikke forstår eller har. Og heri er
Hieronymus fulgt efter Origenes som sin lærer; ligesom
det også er gået i vor tid. For fordi de, som enten havde et
godt hoved eller var skårne for tungebåndet, allermest
have beflittet sig på at få tilhørerne til at tro, at historien
var en død ting, som intet duede til kirkens opbyggelse og
forbedring, så er det kommet dertil, at vi alle har anvendt
fælles flid på allegorierne og er kommet ind på dem.
Og dette gik meget glat for mig, da jeg var ung. For
om man end udtænkte urigtige forklaringer og udtydninger, så gik det dog hen, fordi så fortræffelige lærere i kirken som Hieronymus og Origenes undertiden havde gjort
store indrømmelser til sine egne tanker og givet meget efter for dem. Den, som derfor bedst kunne opfinde og ud-
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spinde allegorier, var også en lærd teolog. Og denne indbildning har bedraget Augustin, så han ofte, især i Salmerne, lader den ligefremme betydning fare og giver sig
ind på allegorier. For det mente enhver, at allegorierne,
især i Det Gamle Testamentes historier, var den åndelige
mening, medens derimod historierne selv eller den bogstavelige mening var den kødelige.
Men sig mig, kære læser, om ikke dette er at vanære
og besudle Den Hellige Skrift? Origenes gør af Paradiset
himlen, af træerne gør han engle. Hvis nu dette er sådan,
hvor bliver der så af artiklen om skabelsen? Derfor er det
fornødent, at især unge teologer læser de gamle læreres
bøger med varsomhed og med det forsæt, dristig at forkaste, hvad der ikke stemmer med sandheden og den rette
mening, for at de ikke skal forføres ved fædrenes og kirkelærernes store navn og anseelse, sådan som jeg og alle
teologernes skoler er blevet bedraget og forført.
Jeg for min del har fra den tid af, da jeg først begyndte
at gå efter den ligefremme historiske mening, altid haft afsky for allegorierne, har heller ikke brugt nogen, medmindre teksten selv har ført det med sig eller udlæggelsen
kunne uddrages af Det Nye Testamente. Men skønt det
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faldt mig meget vanskeligt at lade allegorierne fare, på
hvilke jeg så længe havde beflittet mig, og hvortil jeg nu
var blevet vant, så indså jeg dog, at det var forgæves tanker
og kun ligesom et skum af Den Hellige Skrift.
For den ligefremme historiske mening er det, som
alene kan lære noget grundigt og sandt. Når man nu ret
har fattet og behandlet den, så kan man da senere også
bruge allegorier som en prydelse og som blomster, for derved at forklare historien og ligesom oplyser den ved et maleri. For blotte og bare allegorier, som på intet punkt svarer
til historien, heller ikke udmale og pryde den, skal man
rent ud forkaste som unyttige drømme. Men nu er det just
sådanne allegorier, som Origenes og de, som har fulgt
ham, bruger. For hvor kan man af Skriften beviser, at Paradiset betyder himlen og træerne englene? Er da ikke det
såre tåbelige og unyttige tanker?
Den, som derfor vil bruge allegorier, skal bygge deres
grund ud af historien. For denne er ligesom dialektik, som
giver grundig og sand besked om tingene. Derimod skal
allegorier, ligesom retorik, kun pryde og afmale historierne; for til bevis tjener og gælder de intet. Men sådan gælder denne allegori, når vi siger, at himlen betyder kirken,
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men jorden det verdslige liv, regimente og orden. For Kristus kalder selv kirken Himmeriget og Guds rige; men jorden kaldes de levendes land, hvor konger og fyrster regerer.
En sådan allegori er det også, som Paulus bruger, nemlig at Adam og Eva eller ægtestanden er et forbillede på
Kristus og kirken. Denne allegori er kunstfuld og såre trøsterig. For hvad lifligere kan man sige, end at kirken er en
brud og Kristus dens brudgom? For derved vises både det
glade samkvem og fællesskabet i alle gaver, som brudgommen har; derhos tilhylles synderne og al jammer,
hvormed den stakkels brud er besværet. Derfor er det et
såre lifligt ord, som Paulus bruger i 2 Kor 11, 2: ”Jeg har
trolovet jer med Kristus, og kun med ham, for at føre jer
til ham som en ren jomfru”. Sådan siger han også i Rom
5, 14, at Adam var et billede på den kommende. Hvordan
det? For hvis døden på grund af den enes fald herskede
ved den ene, da skal så meget mere de, som modtager den
overstrømmende nåde og retfærdighedens gave, herske i
livet ved den ene, Jesus Kristus. Men stemmer ikke denne
allegori skønt med historien som med sin grundvold? Sådan gør han i Gal 4, 4 Sara og Hagar til de to pagter. Og
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på denne måde skal også de, som indfører allegorier, søge
deres grund af historien.
Ovenfor hørte vi om kvindens afkom og slangen. Til
denne historie sigter Kristus i Matt 13, 25. Ved lignelsen
om fjenden, som såede ond sæd, det vil sige, ugudelig lære
og onde tanker. Hvem kan nu ikke se, at dette er mere passende, klarere, bedre og nyttigere allegorier end de, som
Augustin og andre komme frem med om den øvre og nedre
del af fornuften?
Og hvad betyder således det lukkede Paradis og keruberne med sværdene, som er sat foran det til vagt og beskyttelse, andet, end at mennesket, så længe han er uden
for troen på Kristus, hverken kan tåle lov eller evangelium? Som Paulus siger om jøderne i 2 Kor 3, 7, at Israels
børn ikke kunne betragte Mose ansigt på grund af hans ansigts herlighed, og at Moses måtte lægge et dække over sit
ansigt. Dødens træ er loven, men livets træ er evangeliet,
eller Kristus. Til disse træer kan ikke de komme, som ikke
tror på Kristus; for englen med sværdet forhindrer dem
derfra, som ikke kan tåle hykleri og falsk retfærdighed.
Men den, der erkender sin synd og tror på Kristus, for ham
er Paradiset åbent. For han bringer ikke sin, men Kristi
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retfærdighed, som evangeliet derfor forkynder og tilbyder
alle, for at vi alle skal forlade os derpå og blive salige.
Men det er unødvendigt, længe at ville holde på med
disse allegorier. Det er nok, når man antyder det, at den,
der vil indføre allegorier skal bruge disse, som apostlen
viser, og som har sikker grund i bogstaven eller historien;
ellers vil det ske, at vi på grundvolden bygger hø og strå,
men ikke guld.
Men om keruberne må jeg tale noget, fordi de ofte omtales her og der i Den Hellige Skrift. Men derom skriver
de latinske fædre intet; kun siger de, at ordet kerub betyder
fuldkommen erkendelse. Blandt grækerne handler derom
Dionysius, om hvem de med praleri siger, at han har været
Paulus' discipel; men det er ikke sandt; for han er fuld af
unyttigt og tåbeligt snak, hvor han taler om rangordningen
i himlen og i kirken, som han inddeler i ni kor, ligesom
sfærerne, og i det øverste kor sætter han seraferne, derefter
keruberne, troner, herredømmer, fyrstendømmer, magter
(Kol 1, 16); dernæst sætter han i den laveste rang herrer,
ærkeengle og engle. Men hvem ser ikke her, at dette er
intet andet end ørkesløse og unyttige mennesketanker.
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Derefter inddeler han rangklasserne i kirken i biskopper,
diakoner, underdiakoner, oplæsere, djævleuddrivere osv.
Med den slags snak og fabler giver han sig af, som de
siger, er en discipel af den øverste blandt apostlene og hedningernes lærer; og dog prises hans anseelse så højt, at de
stolte, opblæste hyklere anser næsten alt, hvad han siger,
for guddommelige udsagn, medens han dog ikke noget
sted taler et ord om troen eller om Den Hellige Skrifts nyttige lære. Og hvem har vel sagt ham, at der er ni sådanne
kor? Hvorfor har franciskanermunkene senere tilføjet det
tiende som et palads, hvori den hellige moder Maria bor?
Kort sagt, det er tåbeligt tøjeri, der er passende for papisterne at lære og sætte stor pris på, fordi de så hårdnakket
angriber den rene og rette lære.
Derfor vil jeg nu sige min mening om keruberne, så
meget jeg har kunnet læse og forstå derom. Jeg tror da, at
kerub betyder et blomstrende, fuldt og skønt ansigt, sådan
som man ser på små piger og drenge i deres tidlige alder,
ligesom man også afmaler englene som små børn. Så man
altså ved kerub forstår engle, som viser sig, ikke med et
rynket eller sørgmodigt ansigt, men med et glad udseende
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og et rundt, fyldigt ansigt, hvad enten det nu er et menneskeligt ansigt eller ikke; og kerub er et ord, som kan siges
om mange. Derfor kan det ikke være en enkelt eller særskilt ting blandt englenes kor eller rangafdelinger, sådan
som Dionysius drømmer om; men det kommer af deres
åbenbaring, fordi englene viser sig og lader sig se for menneskene med et sådant blomstrende og ungdommeligt ansigt. Af denne mening er også hebræerne, som siger, at kerub er et kaldæisk ord, og at bogstavet k. eller k. kun tjener
til at danne ordformen, men at rub betyder en ung karl, der
har et fuldt og blomstrende ansigt, og at englene derfor
kaldes kerub som de, der lader sig se i en ung, glad og skøn
skikkelse, sådan som man også plejer at male dem.
Sådan er seraf også et sådant ord, der kan bruges om
mange, og betegner englene efter deres ild eller glans,
fordi deres skikkelse er sådan, som man kan se af teksten
i 4 Mos 21, 6: Gud sendte ”hannekaskim has-serafim”, det
vil sige, brændende eller glødende slanger. Sådan at man
altså derved må forstå engle, som ikke alene er skønne og
af et fyldigt ansigt, som keruberne, men som også lyser
som ilden, sådan som de afmales i evangeliet i Matt 28, 3,
at de sad ved Herrens grav. Hans skikkelse, siger teksten,
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var som lynild. Herhen hører, hvad der siges i Hebr 1, 7:
”Han gør sine engle til vinde og sine tjenere til flammende
ild”, som der også står i Luk 2, 9, at englen kom til hyrderne, og at Herrens klarhed skinnede om dem. Sådan var
også i Matt 17, 2 Kristi ansigt på bjerget Tabor. Og sådan
skal også vore ansigter blive, når vi på den yderste dag
opvækkes til den herlighed, som Kristus har erhvervet os.
Men hvad der i kongernes bøger (1 kong 6, 29.) står
om de udskårne keruber i templet, derved forstås også englenes fyldige og friske ansigter tilligemed deres vinger.
Ikke som om englene har vinger, men man kan ikke afmale
dem i en anden skikkelse, ligesom i Es 6, 6 den engel kaldes en kerub, som kommer flyvende med et glædeligt og
skønt ansigt, sådan som man plejer at afmale dem. Hvis
der nu også kommer en glans dertil, sådan som ApG 6, 15
Stefanus' ansigt var, friskt og glad, så hans øjne lyste af
idel glæde, da kaldes de serafer, engle med blomstrende
og strålende ansigter. Sådan skal vi også blive og vore ansigter skal lyse som solen om middagen, vi skal ikke have
sådanne rynker, ikke furet pande, ikke øjne fulde af materie og urenhed sådan som nu; men, som skrevet står i Åb
21, 4: ”Gud vil tørre hver tåre af deres øjne, og døden skal
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ikke være mere, ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine
skal være mere.” Lad os have dette håb og leve i gudsfrygt,
indtil vi, forløste fra dette elendige liv, kommer til det englelige og evige liv, amen, amen.
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Fjerde kapitel
Det største arbejde har vi nu næsten allerede bag os og er
færdige med den vanskeligste tekst, hvori lærerne alle til
hobe har ladet det blive sig surt; og vi sandelig også for en
del. Skønt det ikke alt sammen har været så vanskeligt for
os, fordi vi har ladet være at komme med hemmelighedsfulde udtydninger og allegorier og har holdt os til historien og den ligefremme bogstavelige mening. Men fordi
den største del af udlæggerne ikke har agtet denne egentlige betydning og har sat større pris på Origenes, Dionysius og andre end på Moses selv, så er de ganske rimelig
kommet til at tage så meget fejl og fare vild. Hvad der nu
følger, giver ikke anledning til så mange spørgsmål og er
lettere; det tjener også til i denne sag at bekræfte vor mening, fordi enhver deraf kan se, at Moses ikke har villet
give sig af med og komme frem med allegorier, men enfoldig beskrive den første verdens historie.
v1a. Adam kendte (D94: lå med) sin kone Eva, og hun blev gravid og fødte Kain.

Efter at Adam ved synden var faldet i døden, fik han, som
vi ovenfor hørte, en forjættelse, at der af hans kød, som nu
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var kommet under døden, skulle fødes ham en ny livets
spire. Derfor forstod han let, at han måtte avle børn, især
fordi denne velsignelse: Bliv frugtbar og mangfoldig ikke
var ophævet, men bekræftet ved denne forjættelse om
kvindens afkom, som skulle knuse slangens hoved. Det
var derfor, som jeg tror, ikke af kødets vellyst og fristelse,
at han kendte sin Eva, men nødvendigheden drev ham dertil, fordi de ikke på anden måde end ved det velsignede
afkom skulle komme til saligheden.
Derfor skal ingen forarges over denne tale, at Adam
kendte sin hustru. For skønt denne guddommelige gerning
at avle børn på grund af arvesynden anses for uanstændig,
og fromme, tugtige ører også forarges ved at høre derom,
så skal dog åndelige mennesker vide at gøre forskel mellem arvesynden og skabningen. Børneavlingens gerning er
en skabning af Gud, god og hellig, for den kommer fra
Gud, som har velsignet den, og hvis mennesket ikke var
faldet, da havde den været den reneste og helligste gerning. For ligesom ingen skammer sig ved at tale med sin
hustru, at spise og drikke med hende, for det er alt sammen
ærbart, sådan havde også avlingen været en såre ærbar gerning.
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Og skønt naturen har beholdt denne gerning, også efter
at den er blevet fordærvet, så har dog Djævelen udspyet
sin gift derover, nemlig kødets vellyst og skændige utugt,
hvoraf der opstår mange slags elendighed og mange synder, som alt sammen ikke ville have været sådan i den
ufordærvede natur. Men nu føler vi en umådelig lyst og
begærlighed i kødet, så for mange ikke engang ægtestanden kan sætte tilstrækkelig bom derfor; for ellers var der
intet ægteskabsbrud, intet horeri, som dog, desværre, kun
er alt for almindeligt. Denne kødets svaghed har også sin
gang blandt ægtefolk selv. Alt dette skriver sig ikke fra
skabelsen, heller ikke fra den velsignelse, som er af Gud,
men fra synden og forbandelsen, som er af synden. Derfor
må man skelne denne fra Guds skabning, som er god, og
som heller ikke Helligånden har undset sig for at tale om.
Men nu er det ikke alene ikke nogen skam, at Moses
her taler om Guds skabning og velsignelse, men det var
også nødvendigt at lære og skrive sådan for de kætternes
skyld, som fulgte efter, såsom nikolaitterne, tatianerne
osv.; men især for pavedømmets skyld. For vi ser, at papisterne ikke bryder sig om, hvad ovenfor står skrevet: Gud
skabte dem mand og kvinde; for de lever sådan, og indgår
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sådanne løfter og forpligtelser, at de hverken anser sig for
mænd eller kvinder. Heller ikke bryder de sig om, at der
ovenfor står: Gud ledte Eva til Adam, og han sagde: Denne
er ben af mine ben osv. Heller ikke bryder de sig om forjættelsen og velsignelsen, at Gud sagde: Bliv frugtbare og
mangfoldige. Heller ikke bryder de sig om De Ti Bud: Du
skal ære din fader og din moder. Heller ikke betænker de,
hvoraf de er kommet, at de nemlig er født af foreningen
mellem en mand og en kvinde. Alt dette forbigår, foragter
og forkaster de, og bringer sine præster, munke og nonner
til at love evig kyskhed, ret som om ægtefolks liv, hvorom
Moses her taler, var fordømt og forkasteligt.
Men Helligånden har en renere mund og renere øjne
end paven; derfor undser han sig ikke ved at omtale samlivet og den ægteskabelige forbindelse mellem mand og
kvinde, hvilket hine hellige fordømmer som skammeligt
og urent. Og det gør Helligånden ikke på ét sted, men hele
Skriften er fuld af sådanne historier, sådan at også nogle
for denne årsags skyld afholder de unge munke og nonner
fra bibelen og forbyder dem at læse den.
Og hvortil skal jeg bruge mange ord? Djævelen har
lagt sig så rasende og mægtig mod denne Guds skabning
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og den hellige stand, at papisterne har tvunget folk til at
forsværge ægteskabet, har også stiftet ordener, hvori man
skulle føre et ugift liv, og har ganske og aldeles fordømt
det ægteskabelige liv; derfor har dette ugudelige væsen
også fået sin straf. For eksemplerne er for vore øjne, der
viser, hvad for frugter der er fulgte af den urene ugifte
stand, ligesom man også i deres egne bøger finder sådanne
eksempler på gruelig synd og utugt.
For Udalrik, en biskop i Augsburg, skriver, at efter at
pave Gregor havde villet bekræfte præsternes ugifte liv,
også havde befalet dem, som før dekretet om det ugifte liv
havde begivet sig i ægtestand, at skille sig fra sine hustruer, og han så sidenhen tilfældigvis ville lade fiske i en
dam, som han havde i Rom, fandt man deri mere end seks
tusinde børnehoveder, over hvilket syn, som Udalrik skriver, Gregor blev såre forfærdet og straks atter ophævede
det ugudelige dekret om præsternes ugifte stand. Men Gregors efterfølgere havde let ved at undertrykke både denne
så skændige sag og den gudvelbehagelige afskaffelse af
dekretet om den ugifte stand, fordi de mærkede, at det
ugifte liv ikke alene kunne tjene til derved at vinde penge
og gods, men også ære og magt.
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Sådanne eksempler er også sket i vor tid. For efter at i
en ringe by i Østrig, ved navn Neuburg kloster, nonnerne
for sit skændige levneds skyld havde måttet rømme klostret, og dette var blevet overgivet til barfodmunke, som
da måtte forandre nogle bygninger for at få dem til at passe
til sit brug, fandt man i en kælder tolv store potter, og i
hver af disse lå der et dødt barn. Af sådant er der her og
der sket uendelig meget, og derfor har pave Gregor, som
biskop Ulrik melder, med rette forandret Paulus’ sprog og
sagt: Paulus siger: Det er bedre at gifte sig end at være
optændt af begær; men jeg tilføjer: Det er bedre at være
gift, end at give anledning til døden.
I Rom har man for de mange børns skyld, som man
finder, måttet oprette klostre, og paven kaldes disse børns
fader, de går også nærmest foran ham i de offentlige processioner, for ikke at tale om utallig meget andet, som mit
hjerte gruer for at nævne.
Derfor skal man vogte sig for disse djævels-lærdomme
og lære at holde ægtestanden i ære, også tale ærbart om
den, fordi vi ser, at Gud har indsat den og prist den i De Ti
Bud, hvor der står: Ær din fader og din moder. Så er også
den velsignelse derhos: Bliv frugtbare og mangfoldige; og
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vi hører her, at Helligånden, hvis mund er kysk og ren,
ikke undser sig for at tale derom. Men de skrøbeligheder
og den undseelse, som ved synden er kommet til hin Guds
gerning, skal vi ikke gøre nar af og udle, men skal meget
mere tilhylle dem, ligesom vi ser, at Gud efter faldet bedækker den nøgne Adam og Eva med klæder. For om ægtestanden skal man tale og tænke ærbart, fordi vi alle har
vor oprindelse fra den; og den er en planteskole ikke alene
for staten, men også for kirken og Kristi rige indtil verdens
ende.
Men denne ægtestandens ære forstår hedningerne og
andre ugudelige folk ikke, som alene plukke skrøbelighederne sammen, som også findes i ægtestanden og hos det
kvindelige køn, og adskiller det urene fra det rene sådan,
at de beholder det urene, men ikke ser det, som er rent.
Ligesom da også nogle frække jurister ugudelig dømmer
om denne Første Mosebog og sige, at den ikke handler om
andet end om jødernes samlejer og børneavling. Men er
det ikke værdige en sodomitisk straf, især når de også selv
foragter ægteskabet og priser det urene, ugifte liv hos de
katolske præster? Men dem lader vi fare og hører videre
på Moses.
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Helligånden har ikke nok med at sige, at Adam kendte
Eva; men han tilføjer også: ”sin hustru”. For det horeliv,
at man holder sig nu til en, nu til en anden, vil han ikke
have; men han vil, at enhver skal lade sig nøje med sin
hustru. Og skønt dette ægtefolkenes samkvem slet ikke er
så rent, som det ville have været i uskyldighedsstanden, så
består og forbliver dog, midt i denne tøjlesløse vellyst og
al øvrig elendighed, Guds velsignelse, sådan som her siges, men ikke for Adams og Evas skyld, som for længst
var blevet til aske, da Moses skrev dette, men for vor
skyld, så at den, der ikke kan være afholdende, skal lade
sig nøje med sin Eva og ikke røre andre kvinder.
Denne måde at tale på: at kende sin hustru, bruge alene
hebræerne; for grækerne og latinerne taler ikke sådan.
Men nu er det en såre skøn måde, ikke alene fordi det er
tugtigt og ærbart at sige, men også fordi det har en særlig
betydning. For hebræernes ord Jada (at kende) har en langt
mere omfattende betydning end vort kende. For det betyder ikke alene at erkende med tankerne, men også at føle
og erfare. Sådan når Job siger om de ugudelige, at de skal
erkende, hvad det er at handle imod Gud, mener han, at de
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skal få at føle og erfare det. Sådan også i Sl 51, 5: Jeg kender mine overtrædelser, dvs. jeg føler og erfarer dem. Ligeledes i 1 Mos 22, 12: Nu kender eller véd jeg, at du frygter Gud, det er, nu har jeg i gerningen befundet og erfaret
det. Sådan også i Luk 1, 34: Jeg har jo aldrig været sammen med en mand (ordret: jeg kender ikke en mand). Maria kendte jo mange mænd, men hun havde endnu ikke erfaret eller følt nogen. Sådan også her; Adam kender sin
hustru, det er, han vidste nu ikke alene med sin tanke, men
havde også i gerningen erfaret, at hans Eva var en kvinde.
Når der står derved: Og hun undfangede og fødte Kain,
da er dette et sikkert tegn på, at naturen dengang var bedre,
end den nu er. For dengang sket det ægteskabelige samkvem ikke så ofte uden frugt som nu, efter at verden er
blevet gammel; men da Eva første gang blev kendt af sin
Adam, blev hun straks frugtsommelig.
Her spørges, hvorfor Moses siger sådan: hun fødte
Kain, og ikke meget mere sådan, som han sidenhen siger i
4, 25: Hun fødte en søn og kaldte hans navn Seth. Kain og
Abel var dog også Adams og Evas sønner, hvorfor kaldes
de da ikke sønner? Svar: det er sket for efterkommernes
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skyld. For Abel omkom legemlig og blev dræbt af sin broder, men Kain omkom åndelig for syndens skyld og gik
fortabt; heller ikke skete der af ham nogen plantning i
planteskolen for kirken og Kristi rige, men hele hans slægt
omkom i Syndfloden. Derfor fører hverken Abel, den velsignede, eller Kain, den forbandede, navn af en søn; men
Seth var den, af hvis slægt Kristus, det forjættede afkom,
skulle komme. Derfor er han den første, som kaldes søn.
v1b. Eva sagde: »Jeg har skabt en mand ved Herrens hjælp.«

Heraf kan man også slutte sig til en anden årsag, hvorfor
Eva ikke kaldte Kain søn, nemlig fordi hun i sin store
glæde og ærefrygt ikke ville kalde ham søn, men tænkte,
at han vel var noget større, nemlig den mand, som skulle
knuse slangens hoved. Derfor kalder hun ham heller ikke
simpelthen en mand, men ”en mand, som er Herren” [en
mulig oversættelse, som Luther følger]. Den nemlig, som
Herren havde ment, da han forjættede hende: Dit afkom
skal knuse slangens hoved.
Men skønt dette håb slog fejl for hende, så kan man
dog deraf se, at Eva var en hellig kvinde og troede på for-
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jættelsen om den frelse, som skulle komme ved det velsignede afkom. Og fordi hun tror, glæder hun sig så såre over
sin søn og taler så stolt om ham: jeg har fået en mand, som
er Herren, en mand, som vil holde sig bedre, end jeg og
min mand Adam holdt os i Paradiset; derfor vil jeg ikke
kalde ham min søn, men han er Guds mand, forjættet og
givet af Gud. Dette, siger jeg, kunne også være årsagen til,
at hun ikke kaldte Kain søn.
At nu Eva hænger så fast ved den guddommelige forjættelse og troen på forløsningen, som skulle ske ved hendes afkom, deri gør hun ret. For ved denne tro på det kommende afkom er alle hellige blevet retfærdige og salige.
Men med hensyn til personen tager hun fejl og tror, at det
er Kain, som skal gøre ende på den jammer, hvori Djævelen havde styrtet dem ved synden. Men dette tror hun efter
sine egne tanker, uden noget sikkert tegn og sikkert ord.
Forjættelsen var jo sikker og sanddru; men i henseende til
personen var intet antydet, om at enten Kain eller Abel
skulle være slangeknuseren.
Fordi hun derfor danner sig bestemte tanker om personen, fejler hun og giver forgæves sin søn det herlige og
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glade navn. For teksten siger, at Kain kommer af ordet kanah, der betyder at eje eller få, så hun altså med dette navn
trøster sig selv imod den skade, de havde lidt. Og imod
det, at hun ved synden og Djævelen havde mistet livet og
saligheden, holder hun atter dette, at hun nu ved dette afkom atter skulle få det samme liv og salighed. Som om
hun ville sige: Jeg véd nok at erindre, hvad vi har tabt ved
synden; men nu håber og taler jeg sådan, som om vi atter
havde fået alt sammen tilbage; for jeg ejer en Guds mand,
som atter skal hjælpe os til al ære og herlighed, som vi har
tabt. Fordi altså Eva er alt for sikker på løftet, så skynder
hun sig og mener, at denne første søn er den, om hvem
Herren havde givet forjættelsen.
Men den stakkels kvinde tager fejl og ser endnu ikke
rigtig sin jammer, nemlig at der af kødet intet andet kan
fødes end kød, at heller ikke synden og døden kunne overvindes ved kød og blod. Dertil véd hun heller ikke tid og
time, på hvilken dette velsignede afkom, undfanget af Helligånden, skulle fødes til verden af en jomfru; ligesom heller ikke patriarkerne vidste denne tid og time, skønt forjættelsen ved Helligåndens åbenbaring altid blev klarere.
Sådan véd også vi nu til dags, at der skal være en yderste

479

dom; men tid og time véd vi ikke, som også Kristus siger
til sine apostle i ApG 1, 7.
v2a. Dernæst fødte hun hans bror Abel.

Om Kain og Abel var tvillinger, kan man ikke med sikkerhed vide, skønt det af denne tekst ser sådan ud, og det er
troligt. Men dermed være det nu, som det vil, så havde
Adam og Eva, da disse to sønner fødtes dem, mange slags
tanker, og mente, at deres forløsning stod for døren. Og
uden tvivl var Kain det kæreste barn og blev opdraget i
herlighed; men Abel var ikke i sådan gunst og om ham
gjorde de sig ikke sådanne forhåbninger, som selv deres
navne udviser. Kain har sit navn deraf, at han atter skal
opnå og erhverve alt. Men Abel betyder forfængelighed,
eller noget, som intet er og forkasteligt. Nogle har i vore
bibler oversat det ved beklage eller sorg; men det hedder
på hebraisk ebel, ikke habel. Desuden er det ord Abel eller
habel meget almindeligt i Den Hellige Skrift og gentages
flere gange i prædikerens bog kap. 1, 2: forfængeligheds
forfængelighed osv.; alt er forfængelighed og Sl 78, 33:
Han lod deres dage ende forfængelighed, det er, de fik ikke
del i forjættelsen om Kana’an.
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Så betyder nu Abel en, af hvem intet er at håbe, eller
på hvem man forgæves håber; men Kain betyder en, af
hvem man håber alt. Så altså disse to navne tilstrækkelig
viser forældrenes tanker og kærlighed i henseende til disse
to sønner, at de nemlig, efter at forjættelsen om et afkom
var givet, mente, den skulle opfyldes ved Kain, og at når
han havde gjort alt vel og lykkelig, ville Abel intet udrette;
derfor kalde de ham Abel.
Og dette håb var uden tvivl også årsag til, at disse to
brødre ikke fik en lige god og omhyggelig opdragelse; for
Abel måtte passe kvæget, men Kain blev holdt til sin faders håndværk, til agerdyrkning, som til en bedre gerning.
Abel er hyrde, men Kain konge og præst som den førstefødte, som var født til dette håb, at han atter skulle gøre alt
godt.
Men tænk her efter, hvor forunderlig Gud er i sine planer. Fra verdens begyndelse af har førstefødslen været en
stor og herlig ting, ikke alene hos det folk, hvem Gud selv
havde givet forordning og befaling angående førstefødselsretten, men også hos hedningerne. Og dog viser den
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daglige erfaring, at især hos det hellige folk har forældrenes forhåbninger til de førstefødte slået fejl, og de senere
fødte er kommet til den første plads, gerning og ære.
For slog ikke de første forældres forhåbning ynkelig
fejl om Kain, efter at han var blevet en manddræber? Så
var heller ikke Abraham, men Haran, den førstefødte. Sådan er Esau den førstefødte, men forjættelsen falder på Jakob. David var den yngste blandt sine brødre, og dog salves han til konge. Og sådan gik det også med andre. For
skønt efter guddommelig ret de førstefødte havde fortrin i
henseende til styrelse og præstedømme, så tabte de det
dog, og de, som var født senere, blev foretrukket for dem.
Men hvorfra er denne forandring kommet? Først ved
forældrenes skyld, som har givet de førstefødte en kælen
og prægtig opdragelse, dernæst også ved de førstefødtes
egen hovmodighed. For efter at de sådan var blevet foretrukket og forkælede af forældrene, pukkede de sidenhen
på sin ret og foragtede og undertrykte de andre brødre.
Men nu er Gud de ydmyges Gud, som står de hovmodige
imod, men giver de ydmyge nåde, 1 Pet 5, 5. Fordi da de
førstefødte er stolte og hovmodige, stødes de fra sin ret,
ikke fordi de ikke har førstefødselsretten, men fordi de
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hovmoder sig og bliver stolte af sine gaver, hvilket Gud
ikke kan tåle.
Da således de engle i himlen, som fremfor de andre
havde de allerbedste og skønneste gaver, begyndte at blive
stolte og foragtede Guds søns ydmyghed, blev de nedstyrtede til Helvede og blev de hæsligste djævle. For Gud kan
ikke tåle hovmod, og vil ikke, at man skal træde hans majestæt for nær, men overalt ære den; som han siger hos
profeten Esajas 48, 11: Jeg giver ingen anden min ære.
Israels folk var Guds ejendomsfolk, og den hellige by
Jerusalem hans bolig. Men da de lod gudsfrygt fare og
trodsede og hovmodede sig af sine gaver, blev de ødelagt,
og deres by ødelagt og hærget af hedningerne. Og denne
sædvanlige syge hænger ved os af naturen, at vi ikke lader
os nøje med Guds gaver, men misbruger dem sådan, at vi
derved forhåner og bespotter Gud, som har givet os dem.
Men nu giver Gud magt, herredømme, fred og andre gaver, for at konger og regenter skulle erkende ham, ære ham
og takke ham derfor; hvorimod konger og fyrster misbruger dem sådan, som om de var dem givet for at de dermed
skulle træde sin skaber under fode, som så miskundelig
begaver dem.
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Sådan går det også til i det huslige liv; Gud giver os et
sundt legeme, hustru, børn, næring osv., ikke for at vi for
disse gavers skyld skulle fortørne ham, men erkende hans
godhed og barmhjertighed og takke ham derfor; derfor har
han også tilladt os at bruge næsten alle skabninger og herske over dem. Men hvor mange er der vel af os, som gør
dette? Lever vi ikke næsten alle til hobe i skændig misbrug
af Guds gaver? Derfor må han bruge et sådant middel, som
den romerske kejser Vespasian brugte. Denne var vel fornøjet med, at hans borgere og hoffolk blev rige, og sagde,
at en rig mand var ligesom en svamp, som, når den har
suget sig fuld af vand og atter hårdt klemmes, atter giver
vandet i mængdevis fra sig. Sådan gør også Gud; dem,
som han har mæsket og gjort rige med sine gaver, dem gør
han atter fattige, når de er utaknemlige og misbruger hans
godhed, og, som Maria siger i sin lovsang Luk 1, 53: De
rige viser han tomhændet bort.
Derfor er det årsagen, hvorfor han ikke skåner Kain,
den førstefødte; for han lod ikke ham fødes først, for at han
skulle blive stolt deraf og foragte Gud, men han benådede
og prydede ham så, for at han skulle ære og frygte ham.
Men da han ikke gør dette, må han forstødes. Og dertil
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hjælper også forældrenes synd, idet de nærer denne hans
hovmodighed, hvilket navnene tilstrækkelig viser. For
Adam og Eva satte alt sit håb til den førstefødte alene; ham
kalde de sin skat. Abel anser de for en sådan, som intet er
og intet formår; men Kain pryder de som en konge, for de
holder ham for det velsignede afkom. Derfor venter de
også noget stort af ham; men han bliver også stolt, og Abel
bliver derimod foragtet, som et unyttigt menneske.
Men Gud vender alt om; Kain forkaster han, og gør
Abel til en engel og den første blandt alle hellige. For da
han dræbes af sin broder, er han den første, som forløses
fra denne verdens synd og jammer, og lyser gennem hele
den efterfølgende kirke som en skøn stjerne ved det herlige vidnesbyrd for retfærdighed, som Gud og hele Skriften giver ham. Sådan bliver Abel, som Adam, Eva og Kain
foragter som et unyttigt menneske, for Gud til en herre
over himmel og jord; for efter sin død er han i en meget
bedre stand, end om han her havde haft under sig tusind
verdener med alt deres gods.
Sådan går det til sidst med hovmodigheden og formasteligheden mod Gud. Kain forlader sig på sin førstefødsel
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og foragter sin broder, tror heller ikke forjættelsen om Kristus. Men Abel griber ved troen den forjættelse, som var
givet hans fader Adam om afkommet. Og denne tro var
også grunden til, at han bragte Gud et bedre offer end
Kain, som brevet til hebræerne siger i 11, 4.
v2b. Abel blev fårehyrde, mens Kain blev agerdyrker.

Ligesom navnene viser, at forældrene satte alt sit håb og
sin trøst til Kain, sådan viser dette sig også ved begges
gerning eller håndtering, hvortil de holdtes af forældrene.
For skønt begges håndtering er ærlig, så henhører dog
Abels gerning alene til det huslige liv, men Kains mere til
det ydre herredømme. Og fordi Adam er en agerdyrker, så
holder han Kain til sit håndværk, fordi han holder mere af
ham end af Abel; men Abel jager han ud til fårene, for at
man skulle se, at denne af sine forældre ansås for en tjener,
men Kain for en herre.
v3. Engang bragte Kain en offergave af jordens afgrøde til
Herren.

Da en rum tid var forløbet, det er, efter flere års forløb.
Her foreholdes os først, at de kære fromme forældre Adam
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og Eva ofte og meget talte for sine børn om Guds vilje og
om gudstjenesten, fordi begge, Kain og Abel, bringer Herren offer. Men nogen kunne spørge: hvad eller hvorom har
de da talt til dem? De havde visselig de skønneste ting at
tale om for dem. De måtte ofte tænke på sin første stand
og Paradiset, har vel også uden tvivl ofte vist sine børn det
sted, som bevogtedes af englene, og derved mindet dem
om, at de skulle vogte sig for synden, hvorved de ynkelig
var blevet berøvede og havde mistet så mange goder og
gaver, leve i gudsfrygt og fortrøste sig til Guds nåde og
godhed, så ville de efter dette liv finde et bedre. Men hvem
kunne vel fortælle alt det gode, som det første liv havde?
Dertil har de da vel også omtalt den anden del af læren,
nemlig om forjættelsen, om afkommet og den kommende
forløsning fra al jammer og ulykke. Om sådanne ting har
de fromme forældre måske prædiket for sine børn på et
bestemt sted og især om sabbatten. Derfor blev de også
ved denne prædiken opvakt og foranlediget til at ofre og
tjene Gud.
Og dette er her den første tekst i Skriften, hvori der
tales om et offer. Deraf kan man se, at den skik at ofre ikke
er ny, men har været til fra verdens begyndelse af. Derfor
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er det intet under, at den skik at ofre blev forplantet og
overleveret fra Adam til Moses, og sidenhen ved Moses
fattet og bragt i en bestemt orden og måde, idet han uden
tvivl afskaffede meget unyttigt væsen, som var føjet dertil
af overtroiske folk. Dette kan man se af de hedenske ofres
eksempel hos digterne Homer og Virgil, som hedningerne
uden tvivl har taget fra fædrene og efterlignet dem, men
tillige har de lagt meget dertil af overtro.
Men dette skal vi især betragte her ved denne tekst, at
Adam og Eva ikke alene er forældre og ernærer og underviser sine børn om, hvordan de skal forholde sig i dette liv,
men tillige fører et præsteligt embede. For fordi de er fulde
af Helligånden og oplyste af erkendelsen om den kommende frelser Kristus, så prædiker de for sine børn om
dette håb på den kommende forløsning og formaner dem
til at vise en så god og nådig Gud taknemlighed. For det er
vist, at de ikke har foranstaltet og bragt sit offer i nogen
anden mening.
Men, kære, se nu, hvad denne så gudelige og gode
prædiken får for tilhørere. For her er der to slags tilhørere.
Først er Kain, den førstefødte, som man anser for hellig og
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holder for en herre, ugudelig og tror ikke den guddommelige forjættelse; derimod er Abel, som man ikke bryder sig
noget om, og som jages ud på marken for at passe og røgte
får, from, gudfrygtig og troende. Og dog kan den ugudelige Kain sådan gemme og skjule sit ugudelige hjerte og
tanker, at han hører på sine forældres lære, som om Guds
ord lå ham alvorlig på hjertet, og også ofrer, ligesom sin
broder, som er from og gudfrygtig. Derfor er dette et eksempel på de to kirker, nemlig den sande, og den hykleriske; som vi mere udførligt skal vise på et andet sted.
Men skønt der her tales om offeret, men ikke om prædikenen, så skal man dog forstå, at de ikke har ofret uden
ordets prædiken. For Gud lader sig ikke tjene med en stum
gerning, men der må være et ord derved, som lyder mennesket ind i hjertet og Gud i øret, ligesom jo også anråbelsen af Guds navn kom til dette offer.
Men man spørger her, om Kain og Abel også havde
noget ord eller bud af Gud om at ofre? Svar: Ja, for det
beviser alle beretninger i Den Hellige Skrift, at den gode,
barmhjertige Gud ved sin overstrømmende nåde altid ved
siden af ordet også har givet og indsat et ydre og synligt
tegn på nåden, for at menneskene, påmindet ved et sådant
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ydre tegn og gerning, ligesom ved et sakramente, desto
vissere kunne tro, at Gud ville være dem gunstig og nådig.
Sådan viste efter Syndfloden regnbuen sig, for at den
skulle være et sikkert tegn på, at Gud ikke oftere ville lade
sådan straf gå over verden. Abraham fik omskærelsen,
som vi skal høre, for at han derved skulle slutte og være
sikker på, at Gud ville være hans Gud og give ham et afkom, hvori alle folk skulle velsignes. I Det Nye Testamente har vi dåben og alterets sakramente som synlige nådens tegn, for at vi skal tro og deraf slutte med sikkerhed,
at vore synder er ophævet ved Kristi lidelse og vi er forløst
ved hans død. Sådan har kirken aldrig været ganske uden
ydre tegn, så man ikke skulle kunne vide, hvor Gud med
sikkerhed ville lade sig finde.
Men skønt verden for det meste efterfølger Kain og
misbruger sådanne nådens tegn til hykleri, så er det dog i
sandhed en usigelig nåde og barmhjertighed af Gud, at han
viser sig for os på så mange slags måder. Ligesom denne
nåde og gave højlig prises i Ordsp 8, 30-31: ”Jeg var til
glæde for ham dag efter dag, jeg dansede på hans vide jord
og glædede mig over menneskene”. Men det hebraiske ord
sagah oversættes ikke godt ved at danse eller lege; for det
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priser visdommen fordi den især har haft et øje med menneskene og åbenbaret sig for dem. Som om den ville sige:
jeg har altid sådan givet mig at se og høre for menneskene,
at de har fornemmet min nærværelse og fundet mig i ofre,
i omskærelse, i ilden, i skyen, i Det Røde Hav, i himmelbrødet, i kobberslangen, i Moses’ telttempel, i Salomos
tempel, i mulmet i det allerhelligste osv., og det har været
min lyst, sådan at vise og åbenbare mig for menneskenes
børn.
Og Adam trøstede sig især derved, at, efter at han
havde mistet Paradiset, livets træ og sin anden lykke, som
var hans nådetegn, da havde Gud givet ham et andet tegn,
nemlig offeret, ved hvilket han kunne forstå, at han endnu
ikke var ganske forstødt af Gud, men at han endnu tog sig
af ham og så til ham. For det viser Gud ved at antænde og
fortære ofrene ved ild fra himlen, som vi læse om Moses’
og Elias’ offer. For det var sikre tegn på den guddommelige nåde, som de stakkels mennesker tiltrængte, for at de
ikke ganske skulle være uden lys og erkendelse af Guds
nåde.
Sådan er nu vore morgenstjerner ordet, dåben og Herrens nadver, som vi ser på, som på sikre tegn på nådens
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sol. For vi kan med sikkerhed slutte og sige, at her er Kristus, syndernes forladelse og et evigt liv, hvor nadveren,
dåben og ordet er. Og atter, hvor ikke disse nådens tegn er,
eller hvor de foragtes af menneskene, der er der ikke alene
ikke nogen nåde, men der må der også følge gruelige vildfarelser, så folk udtænker sig andre gudstjenester og opstiller andre tegn. Sådan tilbad grækerne Apollo, og andre
nationer andre djævle, som egypterne Anubis, Serapis,
krokodillen, hvidløg, almindelig løg; romerne Jupiter,
Quirinus og de uanstændige afguder Priapus, Venus, osv.
Sådan gik det også til i pavedømmet. For efter at disse
nådetegn var blevet ringeagtet og kommet i foragt, kunne
afguderiet ikke hvile, men søgte sig andre tegn, som klosterløfter, ordener, valfarter, helliges forbøn osv., som alle
er propfulde af vildfarelse og ondskab. Dog antager de
stakkels mennesker dem for at være sikre tegn på guddommelig nåde; for du hører ikke nogen biskop eller fakultet,
som straffer og angriber denne gudsbespottelse, eller lærer
folkene noget bedre. For når evangeliets lys og disse nådetegn, som Gud har givet, er tabt, da kan det ikke fejle,
folk må løbe efter det, som deres hjerters lyst og begæring
driver dem til. Ligesom jøderne først foragtede tabernaklet
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og templet og ofrede i lunde og under træer, indtil forældrene til sidst gik så vidt, at de af ubarmhjertighed slagtede
sine egne børn.
Sådant forunderligt og sælsomt afguderi viser, hvad
for en stor gave det er at have ordet og de nådetegn, som
Gud har opvist og påbudt. Havde nu hedningerne villet
træde i jødernes fodspor, da var de aldrig kommet ind på
sådant skrækkeligt og uhørt afguderi. Havde også de selv,
jøderne, givet agt på ordet, så havde de aldrig foretaget sig
sådanne gudsbespottelige ofre. Havde vi også holdt dåben
og alterets sakramente i sådan agt og ære, som vi skulle
have gjort, da var vi ikke blevet munke; heller ikke var der
da i kirken blevet lært noget om Skærsilden, om messeofferet og andre ugudeligheder. Men da evangeliets lys var
blevet udslukket ved de ugudelige paver, var det sidenhen
let at overtale folk til sådanne grueligheder.
Derfor er det en usigelig gave, at Gud ikke alene ved
sit ord taler med menneskene, men også desuden til ordet
fører synlige nådens tegn, sådan som i Det Nye Testamente dåben, alterets sakramente og absolutionen er. De
som nu foragter sådanne tegn eller sætter ringe pris på
dem, fortjener at købe pavens skarn som balsam, tilbede
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og prise den; for hvorfor foragter de den guddommelige
majestæts godhed? Og mens de hjemme i sit hus havde
kunnet have de sikreste nådens tegn uden nogen omkostning og møje, foragter de disse og løber til Rom, til Jakob
osv.; fortærer dermed sine penge, piner og plager sine legemer og fortaber til sidst, som rimeligt er, sjælen dertil.
Derfor være Gud prist i evighed, som nu atter ved sit ord
har hjulpet os fra sådant skrækkeligt afguderi og mange
slags vildfarelse og begavet os med sine nådetegn, at vi
kunne have dem for døren, ja i vort hus og vor seng.
Da således Gud straks ved verdens begyndelse ville
bekræfte forjættelsen om vor salighed og gøre den sikker,
indrettede han det sådan, at menneskene kunne have visse
tegn, hvorved de kunne trøste sig i sine synder og oprejse
sig ved fortrøstningen til den guddommelige nåde. For ved
offeret gælder ikke gerningen, men Guds nåde og det guddommelige løftes kraft, at Gud selv anordner en sådan
gudstjeneste og lover, at han vil lade den behage sig. Hvad
nu hos os dåben og Herrens nadver er, det var hos Adam
efter forjættelsen offeret. For i ofrene åbenbarede Gud sin
nåde, og ved at antænde dem og fortære dem ved ild viste
han, at han lod sig dem behage.
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Sådan lærer nu Adam sine sønner til denne gudstjeneste, at de skulle takke Gud, prise Gud, og have en sikker
trøst og håb af hans nåde og barmhjertighed. Men Kain er
ugudelig og opblæst og hovmoder sig af sin førstefødsel,
foragter denne sin faders skønne prædiken og ofrer ganske
vist, som faderen byder ham, men har hos sig selv en hovmodig indbildning om, at han er hellig, og mener, at Gud
vil lade sig denne gerning behage for personens skyld.
Men Abel, der efter sit navn intet gælder for ham, ofrer
også, men i tro på forjættelsen, som Hebr 11, 4 siger.
v4a. Også Abel bragte en offergave, fedtstykkerne af sit småkvægs førstefødte.

Den, der betragter gerningen for sig selv alene, kan ikke
foretrække Abel for Kain. For jøderne, som nu er gerningshellige og altid kun hænger sig i gerninger, kommer
her frem med tåbelige drømme, nemlig at Kain ikke ofrede
kosteligt udvalgt korn, men kun avner, derfor blev han forkastet med sit offer.
Men Hebr 11, 4 dømmer anderledes derom og siger, at
Abel ved tro bragte Gud et bedre offer end Kain. Derfor lå
manglen ikke i det, som de ofrede, men hos den person,
som ofrede. Og personens tro var det lod, som gjorde
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Abels offer kosteligt og velbehageligt; men Kains ringe og
falskt. For Abel tror, at Gud er god og nådig; derfor behager hans offer Gud vel. Men Kain forlader sig på den ære,
at han er den førstefødte og foragter sin broder som et
unyttig og udygtigt menneske. Men hvordan går Guds
dom derimod? Den førstefødte gør han til sidst født, og
atter, den sidst fødte gør han til førstefødt. For han ser på
Abels offer og viser, at denne præsts offer behager ham,
men at Kain ikke behager ham og hellere ingen ret præst
er.
Det ord schach, Gud så eller holdt sig til, er et ord af
vid betydning, som jeg med flid har forklaret og udlagt i
et skrift mod Latomus. Men Esajas bruger dette ord, som
i 17, 7: ”På den dag skal menneskene se hen til deres skaber”. Ligeledes i 66, 12: ”Hendes børn skal vugges på
knæ”. For det mener han, at når en moder holder sit barn
på skødet, viser hun sig mild og venlig imod det. At hun
viser sig sådan, antydes ved dette ord. Derfor har det en
langt videre betydning end ordet at se. For når en moder
ser på sit barn, viser hun sig tillige glad og venlig mod det,
fordi hun elsker barnet. Men i vort sprog har man intet ord,
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hvormed man ret og fuldkomment kan gengive dette; heller ikke kender jeg noget i det latinske sprog.
Moses taler omtrent på samme måde i 2 Mos 33, 15:
Hvis ikke dit ansigt går med os, da lad os ikke fare herfra;
det er, lad os altid have dine tegn hos os, i hvilke du lader
dig se, så du er hos os og holder med os. Sådanne tegn var,
som også ovenfor sagt, ildsøjlen, skyen osv. Men skønt
Moses her ikke ligefrem siger, hvad det var for et tegn,
hvorved Gud lod sig mærke med, at han havde behag i
Abels gaver og offer, så er det dog troligt, at det var en ild,
som faldt ned af himlen og greb og fortærede offeret for
alles øjne, hvorved man da så, at Gud havde lyst og behag
i Abels offer. Og derved viser Gud, at han ransager hjerter
og nyrer, som Hieronymus siger, fordi han hos Kain ikke
ser hen til førstefødslen, men ser til den foragtede Abels
hjerte.
Og her begynder kirken at skille sig, og deler sig i to
kirker. Den ene, som kun i navnet er kirke, men virkeligheden intet andet er end en hyklerisk og blodtørstig
kirke. Den anden, som er ufrugtbar, øde og under kors og
lidelse og i sammenligning med den hykleriske kirke i verdens øjne intet andet er end Abel, det er, nul og intet. For
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også Kristus kalder i Matt 23, 35 Abel retfærdig, og gør
ham til begyndelsen af de gudfrygtiges kirke, som skal forblive indtil verdens ende; ligesom Kain er begyndelsen til
de ondes og blodtørstiges kirke ligetil verdens ende, sådan
som også Augustin i sin bog De civitate Dei anvender
denne historie på samme måde.
Men heri foreholdes der os en stor lære og trøst, når vi
regner begge kirker fra denne oprindelse og begyndelse og
betænker, med hvilket underligt råd Gud altid har styret
det sådan, at den sande kirke til én tid har været stor og
stærk, men til en anden ringe og svag, og at det dog altid
er gået sådan, at den hykleriske og blodtørstige kirke har
båret prisen for verden og pint og plaget den sande kirke,
som Gud elsker. For allerede dengang gik det sådan, som
forjættelsen lyder, at slangens afkom skulle bide det velsignede afkom i hælen, som vi endnu erfarer. Derfor skal
dette spil og sådan ulykke ikke forfærde os, men trøste os
skal det, at vi af erfaring lærer, at vore modstandere har
ganske det samme i sinde mod os, som den blodtørstige
Kain mod den retfærdige Abel.
For vi er ikke de første, hvem den falske kirke med
vold fratager navnet af sand kirke og kalder os kættere,
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dræber os og roser sig af, at den alene er den rette og sande
kirke; formaster sig også til at tilegne sig dette navn med
ild, sværd og alle slags tyranni. For ganske på samme
måde gik det også den fromme Abel, ja den herre Kristus
selv, som ikke måtte være præst, ikke konge i Jerusalem,
men af præsterne og folkets øverste blev korsfæstet. Men
nu må vi, siger Paulus i Rom 8, 29, blive dannede efter den
herre Kristi billede.
Derfor er den sande kirke usynlig, bliver sat i band,
holdt for kættere og dræbt. Men Kain har et stort navn, og
ham er det alene, af hvem man håber og venter sig, at han
skal udrette de største ting. Derfor fører han også et fjendtligt hjerte mod sin broder og myrder ham. Og denne fortælling henhører ikke til det borgerlige eller huslige liv,
men til kirken. For Abel dræbes ikke for nogen borgerlig
eller huslig sags skyld, men for gudstjenestens skyld. Og
Kain har ikke nok med, at han er herre i huset, men han vil
også være en Guds søn, kirkens pave og fader. Derfor formaster han sig til at dømme angående ofrene, fordømmer
sin broder som kætter og slår ham ihjel.
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Ligesom jo også Kristus i Joh 16, 2 forudsiger, at hans
kirke i verden må være i mange slags fare, så den, der dræber de fromme, mener, at han viser Gud en dyrkelse derved. Derfor er de, som vil være de helligste, kirkens pest
og forfølgere. Derimod holder man ikke den sande kirke
for kirke, men den bliver, efter Abels navn (der ikke alene
er billedet på, men også begyndelsen på den sande kirke)
anset for intet, sådan også, at, når den dræbes, de, som
dræber den, mener, at Gud ikke bryder sig om den; for
Kain er herre og konge, som gør alt og er mægtig til alt.
Men her indtræder nu den forargelse, mod hvilken vi
skal kæmpe, så vi ikke af den grund mener, at vi ikke er
kirken, fordi vore modstandere så trygt fordømmer os og
grusomt forfølger os på alle slags vis, men så vi anser dette
kors og denne fordømmelse for sikre og ubedragelige tegn
på den rette og sande kirke, som også Sl 10 viser, og Sl
72, 14: Deres blod skal være dyrebart for hans øjne, og Sl
116, 15: Det er kosteligt for Herrens øjne, når hans hellige
dør. Her hører du, at de, som sådan dræbes, ingenlunde stå
udenfor Guds omsorg, men at deres død anses for kostelig
og dyrebar for ham. Derfor er de visselig Guds folk, som
Gud tager sig af.
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Derfor lad os kun tåle vore modstanderes larmen og
rasen imod os og med glæde takke Gud, fordi vi ikke er
blandt dem, som myrder, som under påskud af kirkens
navn med vold og grusomhed angriber andre folks liv og
gods. For det viser historien til alle tider, at den sande
kirke altid har forholdt sig lidende, men den falske og hykleriske har gået voldelig frem mod den sande og fordømt
den.
Derfor behøver vi ikke at tvivle om, men kan være
ganske visse på, at pavens kirke er en kana’anæisk kirke,
men at vi er den sande kirke. For ligesom Abel ikke gjorde
Kain nogen skade, sådan gør heller ikke vi ikke alene den
falske pavekirke ingen skade eller noget ondt, men lader
os også plage, fordømme og dræbe af den. Vi taler heller
ikke usandt deri; men hele verden véd, hvor ofte vi er forbandede, satte i band og dømte med mange slags domme
af dem. Så har der også været sådanne folk, som næsten i
alle Europas kroge har villet udføre sådanne alvorlige og
grusomme domme. Hverken Spanien, eller Frankrig, eller
England, eller Nederlandene, eller Bøhmen, eller Polen,
eller Ungarn, eller Østrig eller Bayern har sluppet for dette
tyranni og uretfærdigt raseri. Men hvad andet har de vel
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forfulgt, end den rette kristne, profetiske og apostolske
lære? Og hvem kan herefter sige, at den sande kirke ikke
let og tydelig kan kendes? Vil vi sige, at kirken er dér, hvor
der ikke læres noget ret eller rigtigt, men udøves alle slags
uretfærdigt tyranni, og er meget af gods og magt? Eller
dér, hvor man betjener samvittighederne med ret lære,
hvor der også for lærens skyld er kors, foragt, fattigdom,
vanære og anden besvær, som altid de frommes lille flok
har måttet bære, som man kan læse i historien?
Derfor er det ikke alene nyttigt, men også såre lifligt,
at man så sikkert og tydelig kan skelne mellem begge kirker og kende den ene fra den anden. En, som består af
spottere og ugudelige, nemlig skøgen i det skønne purpurklædebon, som fører navn af den sande kirke. Den anden,
som ikke agtes for noget, må lide, hungre, tørste, være undertrykt, som Kristus siger i Matt 25, 35, at han i verden
må lide hunger og tørst.
Men der vil komme en dom mellem de mætte og hungrige, mellem bukkene og fårene, og mellem Abel og Kain,
hvori Gud vil lægge for dagen og bevise, at han har behag
i den lidende og hungrige kirke, men forkaster den hykleriske og blodtørstige kirke. Dette er vor trøst og ligesom
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sukker, hvormed vi skal forsøde og overvinde vor elendighed og forfølgelse i verden. Og alt dette henhører til teologien. Nu vil vi atter gå over til det verdslige og betragte
Guds domme.
Det undrer os i sandhed med rette, hvorfor Gud lod
Adams første søn, hvem førstefødslen af den hele menneskelige slægt på grund af hans fødsel tilkom, så gruelig
falde, sådan at hans hele slægt omkom og udryddedes ved
Syndfloden. Men det er den samme grund, som den, for
hvis skyld, som ovenfor sagt, Gud så bittert og bidende
spotter over Adam, når han siger: For at han ikke skal blive
som en af os, og lader haven bevogte ved keruber. For han
vil sætte en bom og dæmper for den formastelighed og
hovmodighed, som ved synden er mennesket ligesom indplantet; og vi er sådan beskafne, at vi ikke kan tåle noget
mindre end denne hovmodighedens dæmpning. Vi ser,
hvad for en stolthed og hovmodighed der er ved hoffet hos
adelen, alene for det blotte navns skyld, at de er adelige,
som dog er en tom og intetsigende adel, eftersom de ikke
får den for sin dyds skyld, eller fordi de yder land og folk
store tjenester.
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Om Platon fortæller man, at han takkede Gud for tre
ting: Først fordi han var blevet skabt til et menneske og
ikke til et ufornuftigt dyr, for det andet fordi han var en
græker, født i Athen, og ikke en barbar, og for det tredje,
fordi han var blevet en mand og ikke en kvinde. Lignende
narrestreger hører man også om jøderne, som praler af, at
de er mennesker, og ikke vilde dyr, jøder og ikke hedninger, mænd og ikke kvinder. Men kære, sig mig dog, hvad
er dog herkomsten og fødslen at rose sig af? Hvad grund
har vel et med guld og sølvkæder smykket æsel ved hoffet
til ikke alene at agte sig for bedre end et andet almindeligt
menneske, men også sætte sig op mod Gud? Grækerne foragtede folkene i alle andre lande og kaldte dem barbarer;
men romerne satte sidenhen en pind for den skam, at kaldes barbarer, med mange herlige og ærefulde bedrifter.
Kort sagt, jo mere et folk har villet være bedre end andre,
jo mere har det hovmodet sig og er blevet stolt. Det er alle
menneskers art og natur ved synden.
Men betragt her Guds domme. Kain kunne med grund
og rette rose sig af sin høje adel; for han var den første,
som var født af mennesker; men jo berømmeligere og herligere hans herkomst var, jo grueligere var også hans fald.
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Derfor har man også på grund af erfaringen gjort dette ordsprog: Store herrers børn skikker sig sjælden vel. Og
denne fejl findes ikke alene hos enkelte personer, men
også hos hele store kongeriger. For grækerne var i høj grad
berømte, og stod fremfor andre nationer i stort ry for ærefulde bedrifter og skønne kunster. Men kom de ikke derover i stor skændsel og blev ynkelig ødelagte og tilintetgjorte? Dette vil du også se hos andre nationer.
Derfor gjorde Gud vel i at lade Kain falde sådan, for
at hele verden kunne have et eksempel i ham og ingen
skulle rose sig af sin ædle stamme og høje byrd, ligesom
jøderne roste sig af sin fader Abraham, men grækerne af
sin store visdom. For Gud vil frygtes, men os vil han har
ydmyge. Men det er sædvanligvis forgæves; for vi bryder
os lidt om Guds så store vrede, at de første mennesker er
blevet ødelagt og de fornemste nationer hærgede og udslettede.
Derfor vidner og beviser erfaringen, at det er sandt,
som jomfru Maria i Luk 1, 52 synger i sin sang: Han har
styrtet de mægtige fra deres troner. For det, som er det fornemste og bedste, bliver det allermest usle og forkastet af
Gud; ikke fordi gerningen i sig selv er ussel og forkastelig,
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men fordi den fordærves ved djævelsk formastelighed og
hovmod. Og at det plejer at gå sådan til i verden, har også
hedningerne set, som man kan forstå af det ord, som en
filosof sagde, da han blev spurgt om, hvad Gud bestilte i
himlen? ”Det lave ophøjer han, og hvad der er højt, fornedrer han.” men årsagen, hvorfor det sker, har de ikke
forstået.
Vort kød og fornuften holder det for en stor ære, at en
er en mand og ikke en kvinde, da vi dog ser, at Gud med
flid har ordnet det sådan, at ikke mand fødes af mand, og
Kristus selv ville hedde kvindens afkom, ikke mandens.
Hvordan skulle også mændene have gjort sig så meget til
af denne ære, hvis Gud havde villet, at Kristus skulle fødes
af en mand? Men denne ære er ganske og aldeles berøvet
mændene og tillagt kvinderne, som dog må være mændene
underdanige, for at mændene ikke skulle rose sig, men ydmyge sig. Og fordi en kvinde ikke kan føde uden mand,
har Gud også ordnet det sådan, at kvinderne føder ikke
alene drenge, men også piger. For den menneskelige natur
kan ikke skikke sig ret med sin ære, men misbruger den
stedse til hovmodighed, og sætter sig op imod ham, af
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hvem den har fået gaverne. Sådan er nu det årsagen, hvorfor Kain gør så dybt et fald og mister førstefødselsretten,
nemlig at vi skal frygte Gud, takke ham og vel vogte os
for, at vi ikke misbruger hans gaver til hovmodighed.
v4b-5a. Herren tog imod Abels offergave, men Kains offergave
tog han ikke imod.

Dette er en herlig tekst, som man af den grund flittig skal
mærke, grundig forstå og ret indprente, fordi det var nok,
om i Det Nye Testamente troen og tilliden til Guds barmhjertighed ikke med noget klarere vidnesbyrd var rost og
prist imod tilliden til gerninger. Her straks i verdens begyndelse prises den med klare og tydelige ord. For når
Moses siger: Gud så til Abel og hans offer, viser han ikke
da, at Gud har for skik at se hen til personen, hvad for beskaffenhed den er af, før han ser på gerningen? Hvis nu
personen er god, så behager også dens gerning ham; men
hvis personen ikke er god, så behager heller ikke gerningen ham.
Men det er summen af vor lære, at vi lærer og bekender, at Gud før antager personen end gerningen, og at personen ikke bliver from eller retfærdig ved sin gode eller
rette gerning, men at gerningen bliver god og retfærdig
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ved personen, som er retfærdig og from, sådan som teksten
her beviser. For fordi Gud holder sig til Abel, så holder
han sig også til hans offer, og fordi han ikke holder sig til
Kain, holder han sig heller ikke til hans offer. Denne mening udviser teksten klart, og vore modstandere kan ikke
nægte det. Og af disse ord følger såre klart og tydelig, at
Abel var retfærdig før sin gerning, og at gerningen behager
Gud for personens skyld, ikke personen for gerningens
skyld, sådan som vore modstandere kæmper og foregiver,
at mennesket bliver retfærdigt af gerninger og ikke alene
af troen.
Sådan har også forfatteren af Hebræerbrevet med rene
og klare ord betragtet denne tekst, når han i 11, 4 taler sådan: ”I tro frembar Abel Gud et rigere offer end Kain, og
derved blev det bevidnet, at han var retfærdig; det vidnesbyrd gav Gud ham for hans offergaver”. Kain ofrer også,
og det før end Abel. Men han ofrer opblæst af sin fødsels
ære og håber, at Gud vil lade offeret behage sig, fordi det
bringes af en førstefødt. Han kommer altså uden tro, uden
sin synds bekendelse, beder heller ikke om nåde og syndernes forladelse, forlader sig heller ikke på Guds barmhjertighed, men håber, at hans offer ikke kan andet end
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behage Gud af den grund, at han er den førstefødte. Ligesom jo også alle gerningshellige gør, hvis tanker, sind og
hjerte alene er rettet på gerninger, for hvis skyld de håber
og mener at tækkes Gud, men forlader sig ikke på Guds
barmhjertighed, håber heller ikke, at Gud for Kristi skyld
vil forlade synden. En sådan var også Kain. For det havde
været umuligt, at han ikke skulle have behaget Gud, hvis
han havde haft tro.
Abel derimod erkender sig for at være en uværdig og
elendig synder, derfor tager han sin tilflugt til Guds barmhjertighed og tror, at Gud er nådig og vil forbarme sig. Sådan dømmer Gud, der ser ind i hjerterne, mellem disse to
brødre, som ofrer til ham på én gang, og forkaster Kain,
ikke for offerets skyld, som om dette ikke havde været
godt (for hvis han i tro havde ofret Gud endog kun en nøddeskal, så havde det været Gud velbehageligt), men fordi
personen er ond og uden tro og fuld af stolthed og hovmodighed. Derimod holder han sig til Abels offer, fordi han
har behag i personen, ligesom teksten klart tilføjer, at Gud
først så til Abel, og dernæst til hans offer. For når man har
behag i personen, så finder man behag i alt, hvad den gør,
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mens man derimod føler uvilje imod alt, som en gør, hvem
man er fjendtlig.
Derfor er dette en herlig tekst, med hvilken klart bevises, at Gud ikke ser hen til, hvor stor, hvor megen, hvor
kostelig gerningen er, men kun ser hen til personens tro.
Ligesom han heller ikke foragter gerningen, hvor ringe,
uværdig og ubetydelig den så er, men kun foragter personens vantro. Hvad er det da, at jøderne i Jer 7, 4 praler
sådan: Herrens tempel, Herrens tempel? Hvad er det også,
at papisterne praler så højt af messen, af uldskjorten, af det
store arbejde, af de store, mange og kostelige gerninger,
da jo Gud ikke bryder sig om gerninger, ikke engang om
dem, som han selv har påbudt, hvis de ikke sker i troen?
Hvilket også det nys anførte sprog af Jeremias bevidner.
Men meget mindre bryder han sig om de gerninger, som
uden Guds ord udtænkes og opfindes af mennesker, men
troen alene ser han hen til og bryder sig om, det er, at man
skal fortrøste sig til og forlade sig på hans nåde for Kristi
skyld; for derved begynder først personen at behage Gud.
Derpå behager også dens gerninger. Sådan behager Kains
offer ikke Gud, fordi han som en vantro ikke behager ham.
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Derimod behager Abels offer ham, fordi han i forvejen behager Gud for troens skyld, fordi han ikke forlader sig på
sin værdighed eller på sit offer eller sin gerning, men blot
på forjættelsen om kvindens afkom.
Og sådan angår denne tekst på vor lære om retfærdiggørelsen, at nemlig mennesket må være retfærdigt før alle
sine gerninger, og antages af Gud uden alle gerninger
alene ved nåden, som troen griber og holder for sikker. For
troen retfærdiggør ikke som en gerning, men derfor retfærdiggør den, fordi den griber Guds nåde og barmhjertighed, skænket i Kristus. I denne tro og tillid til Guds
barmhjertighed vandrer den sande kirke, med ydmyg bekendelse af sin synd og uværdighed, og håber, at Gud for
Kristi skyld vil forlade den samme.
Men gerningerne, som følger efter, er ligesom vidnesbyrd om denne tro, som Gud også lader sig behage, men
ikke for deres egen skyld, men for troens, eller den troende
persons skyld. Denne tro har ikke den anden, nemlig
kana’anæiske kirke, men forfølger den endnu dertil, og
mener, som Kain her, at den skal behage Gud for gerningens skyld. Men denne hovmodighed er Gud en fjende af;
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for han kan ikke tåle, at man foragter hans nåde. Denne
tekst er sandelig værd flittig at betragtes.
v5b. Så blev Kain meget vred og gik med sænket hoved.

Denne tekst, som her følger, vil give os noget at bestille i
henseende til grammatikken; men jeg håber, at vi let og
vel skal slippe igennem disse vanskeligheder. Vi har nu
hørt, at Kains håb slog ham fejl, når han foragtede sin broder og mente, at han skulle have fortrinnet hos Gud og
være den fornemste for førstefødslens skyld, ligesom han
var det hos forældrene. Men med Guds domme går det anderledes til, end menneskene dømmer. For han viser, at
han har behag i Abel; men Kain behager ham ikke og forkastes.
Deraf sker det, at Kain heftig vredes på sin broder; for
han kan ikke finde sig i, at han sættes i band og på én gang
fratages regeringen og præstedømmet; ligesom vi endnu
erfarer, at der intet er, som konger og fyrster mindre kan
tåle, end at kirken revser dem. For de nøjes ikke med, at
de er konger og fyrster, men de vil endnu dertil også være
retfærdige og hellige for Gud og tilrane sig kirkens titel.
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Sådan bliver Kain også vred, da han ser, at æren for retfærdighed og nåde for Gud fratages ham. For hvad er det
andet end at stødes ud af kirken og sættes i band? Og han
kan så meget mindre finde sig deri, som han har ment sig
at være bedre end sin broder. For nu tænker han: Se der,
nu vil vel min broder være herre, når han ser, at jeg er foragtet og forstødt af Gud. Derfor siger Moses, at han blev
meget vred; han vil nemlig vise, at Kain blev såre og heftig
fortørnet, fordi han så åbenbart bliver til skamme, han som
dog ville være den fornemste.
En sådan kana’anæisk vrede ser vi også hos pavens
kana’anæiske kirke; for hvad volder vel paven, kardinaler,
konger og fyrster mere fortræd, end at jeg stakkels tigger
lærer, at man må foretrække Guds anseelse for deres anseelse, og i Herrens navn revser, hvad der fortjener revselse?
De erkender vel også selv, at der er mange ting iblandt
dem, som vel tiltrængte en god og skarp reformation; men
at jeg stakkels tigger, af ringe anseelse og slægt, fremtræder og gør det, kan de ikke tåle. Derfor sætter de sig derimod med magt og vil undertrykke os dermed.
Der er heller ikke nogen grueligere vrede på jorden,
end denne blodtørstige og hykleriske kirkes. For i den
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verdslige øvrigheds vrede er der dog endnu en smule venlighed; ligesom vi ser, at ingen nok så grusom morder føres til sin straf, uden at jo folk har noget ondt af ham. Men
når denne falske og blodtørstige kirke kommer over en,
som er af den sande kirke, lader den sig ikke nøje med at
udgyde hans blod, men den bespotter og forbander ham
endnu dertil, og øver grusomhed på det stakkels døde legeme. Ligesom jøderne ikke nøjedes med, at de havde
naglet Kristus på korset, hvoraf de ikke kunne få mere end
et dødt legeme; men da han tørstede, gav de ham eddike
og galde at drikke, og idet hans sjæl forlader ham, bespotter de ham. Et sådant raseri er der dog ikke i den borgerlige
vrede.
Derfor er den falske kirkes vrede og farisæiske raseri
en aldeles djævelsk vrede og raseri, som begyndte hos
Kain og endnu vedvarer hos alle kana’anæer. Og vi kan
sandelig også rose os af, at vi har den samme vrede på
nakken, som den fromme Abel. For hvem ville vel tvivle
på, at hvis de katolske biskopper og nogle forbitrede fyrster i ét øjeblik kunne myrde os alle sammen, og, som hin
romerske tyran sagde, hvis vi alle havde én hals, at de jo
da med al lyst og glæde ville myrde og dræbe os? For se
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kun til, hvad for anslag der i nogle år have været i gang, så
vil du sige, at jeg taler sandhed.
Men når Moses videre siger: Han gik med sænket hoved, da er dette talt på hebraisk vis, og dermed menes ikke
alene den ydre gerning, men også et sådant forbitret hjerte,
som ikke kan hvile, men, fordi det ikke kan gøre skade,
må lade sin vrede se i de ydre miner. Og det er rimeligt, at
Kain siden aldrig mere så glad ud, heller ikke talte venlig
med forældrene sådan som før. Skulle han svare dem på
noget, så knurrede han vel hellere end han talte ordentlige
ord. Når han så på sin broder, blev han bleg, satte et fjendtligt ansigt op og lod i sin hele mine et forbitret og hævngerrigt hjerte til syne.
Alt dette mener Moses, når han siger: Han gik med
sænket hoved. For han taler ikke blot om en enkelt mine
eller om en del af hans væsen, men om alle hans miner og
bevægelser. Ligesom også Paulus 1 Kor 13, 5 taler efter
den hebraiske måde: Kærligheden forbitres ikke, det er,
den rynker ikke på næsen, ser ikke surt, sætter ikke en truende mine op med munden, men bærer et oprigtigt, venligt
og glad ansigt. For en sådan mine anstår vel, men de andre
anstår ilde, og er at dadle. Derfor beskriver dette ord også
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den hykleriske vrede, så Kain hverken kunne se eller høre
sin broder, heller ikke kunne tale med ham eller spise og
drikke med ham osv.
Den, der nu vil se eksempel på en sådan kana’anæisk
vrede, skal slå sig sammen med en papist, der vil stå i særligt ry enten for sin lære og tro eller for sin fromheds skyld,
så vil han hos ham finde en ganske og aldeles djævelsk
forbitrelse og harme, sådan at en dommers vrede i sammenligning dermed ikke synes at være en vrede, men den
største venlighed og ligefremhed. For hos ham vredes intet
andet end hånden, og han er alene uvillig mod lasten, ikke
mod personen. Men kana’anæernes vrede fordrejer øjnene, rynker panden, kniber munden sammen, ruster næven til hævn. Med ét ord, vrede og hævngerrighed lyser
frem af alle lemmer og miner, og det uden ophør. For
denne vrede går ikke over med tiden eller tager ende, sådan som vreden i det borgerlige eller huslige liv.
Nu følger en faderlig og såre alvorlig formaning af
hans fader Adam, som gerne ville råde og hjælpe sin søn;
men sådan vrede tåler intet råd, og Kain og sådanne
kana’anæer hører hverken på fader eller moder eller på
Gud selv.
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v6. Herren sagde til Kain: »Hvorfor er du vred, og hvorfor går
du med sænket hoved?

Disse ord viser tilstrækkelig, at det ikke alene var under
selve offeret, at Kain blev bedrøvet; men at han fra samme
stund af gik omkring bedrøvet, sørgmodig og forbitret, og
ikke så ret hverken på fader eller moder. Ligesom vi har
sagt om den farisæiske vrede, at den plejer at fordreje hele
ens væsen. For Kain anså det for en stor forhånelse for sig,
at Abel, hvem han stedse havde foragtet, og som heller
ikke forældrene havde bekymret sig særlig om, under offeret, altså i faderens og moderens nærværelse, blev foretrukket, og at Gud lod sig høre og fornemme med, at han
var værdig til styrelsen og præstedømmet.
Da han nu tilstrækkelig lader sig mærke med, at han
nærer et uvenligt, vredt og forbitret sindelag mod sin broder, formanes han af sin fader Adam. For jeg tror, at disse
ord er talte af Adam selv, og at Moses siger, at Herren
sagde dem, fordi Adam nu allerede var retfærdig og oplyst
og benådet med Helligånden. Hvad han derfor siger efter
Guds ord og af Helligånden, det tilregnes med rette Gud,
som om han havde sagt det. Ligesom de, som nu prædiker
evangeliet, ikke alene er simple lærere og prædikanter,
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men Kristus taler og lærer i dem. Og disse ord blev uden
tvivl sagt af Adam med stort alvor. For han så, at hans søn
ikke kunne tåle den skam og var bedrøvet og bekymret
over, at han havde tabt sin førstefødselsret og præstedømmet. Så forstår han også godt, hvad fristeren kunne udrette
i en fordærvet natur, eftersom han havde tilføjet mennesket så stor skade, mens det endnu var syndefrit. Derfor er
han omhyggelig, tager til orde og holder en alvorlig prædiken. Om end ingen af fædrene værdig har udlagt denne,
fordi fædrene måske ikke havde tid dertil for andre kirkeforretninger, så vil vi dog forsøge os derpå, hvilket, håber
jeg, ikke vil ske uden nytte og forbedring for os.
v7a. Hvis du gør det gode, kan du se frit op, men hvis du ikke
gør det gode, lurer synden ved døren.

Jeg kan ikke tilstrækkelig forundre mig over, at Moses har
kunnet udtrykke og lægge så store, vigtige ting i så få ord.
Vor oversættelse har ikke gengivet ordene ligefrem nok;
og skønt Augustin ikke var så ganske ukyndig i det hebraiske sprog, så har han dog ikke forstået dem ret. For sådan
oversætter han denne tekst: ”Hvis du ofrer ret, og ikke deler ret, da har du syndet; derfor hold op!” Hvori fejlen her
består, véd de, som kan hebraisk; skønt den mening, som
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Augustin får ud af disse ord, er teologisk og god. Det synes
også, som om de 70 græske oversættere [af Septuaginta]
ikke har været tilstrækkelig kyndige og duelige til det store
arbejde, som de har foretaget sig. Derfor vil vi ikke bryde
os om, hvordan andre har oversat og udlagt det, og holde
os til den hebraiske tekst, som er tydelig og betyder dette:
Hvis du gør godt, da vil din synd forlades dig eller ophæves, og hvis du ikke gør godt, da ligger synden for døren.
Nu er det af naturen ordnet sådan, at ordene, som også
Aristoteles siger, skulle tjene gerningen og ikke gerningen
eller sagen ordene. Og Hilarius har en sætning, som er bekendt og også anføres af Magister Sententiarum, nemlig at
ordene skal forstås efter den sag, som indeholdes og fremsættes i ordene. Når man derfor vil forklare en ting, skal
man altid først betænke, hvad genstanden er, det er, hvad
det er for en sag i og for sig, hvorom der handles. Og når
nu det er sket, skal man dernæst forklare ordene efter sagen, når sprogets love tillader det, og ikke sagen efter ordene. Og fordi rabbinerne og andre, som følger dem efter,
ikke overholder denne regel (for sagerne, hvorom der
handles, har de mistet af syne, og hænger sig kun ved ordene), kommer de ofte derhen, at de giver mange ting såre
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upassende og dårlige udtydninger. Fordi de ikke har sådanne tanker, som man skal have om åndelige ting,
hvorom Skriften handler, tager de aldeles fejl af sagen og
udtyder ordene om kødelige og unyttige tanker.
Men nu er det sikkert, at jøderne ganske har mistet Kristus; hvordan kan de da ret forstå det, som enten angår
evangeliet eller loven? For de véd hverken, hvad synd er,
eller nåde, eller retfærdighed. Hvordan kan de da rigtig
forklare sådanne steder? Næsten ligesådan er også vore sofister. For hvad rent og ret indeholder de vel om disse vigtige ting? Fordi man da ikke ret forstår sagen, så er det
umuligt, at man ret kunne forstå ordene. For skønt man
først må forstå talens måde og de enkelte ord, så er det dog
det fornemste, at man ret betragter og forstår hele sagen.
For når man sammenblander og forveksler sagerne, så
kommer også ordene til at få en anden mening, og sådan
får man til slut en ganske ny grammatik ud.
Gerundensis har såre godt kendskab til de enkelte ords
betydning (ligesom der jo nu er mange, som langt overgå
mig i kundskab i den hebraiske grammatik). Men fordi han
ikke ret forstår sagerne, så har han forfalsket denne tekst.
For sådan oversætter han den: Hvis du er from, da vil dit
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offer være behageligere end din broders; for du er den førstefødte. Her kan du nok mærke, at han nok forstår og kender ordene, men sagen skønner han ikke. For hvad Gud i
denne sag vil vise, er just dette, at han ikke bryder sig om
førstefødslen. Hvordan kan da offeret være bedre for førstefødslens skyld?
Men forfatteren af Hebræerbrevet 11, 4 forstår, hvad
sagen er, derfor taler han på en anden måde derom, nemlig
at Abel ved tro bragte et bedre offer. Så er Hieronymus’
oversættelse også bedre, idet han gengiver det sådan: Hvis
du er from, da skal det gavne; men hvis du ikke er from,
da vil din synd (det ord din har han føjet til) ligge for døren. Men dette er endnu ikke den rette forklaring på sagen.
For det hebraiske ord Set, som egentlig betyder at lindre,
lette, forstår han om at modtage og nyde, hvilket efter min
mening ingen kan rose. Men dette har han fra jøderne, som
indbilder sig og forstår det sådan, at hvis Kain havde ofret
med et mildt og godt sind, ville Gud har gengældt ham det.
Derfor vil jeg nu fremsætte, hvad der er min enfoldige mening og tanke om denne tekst.
Først er det, som sagt, fornødent, at man ret forstår
selve sagen; for den ligger til grund for det hele og kan
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ikke forføre eller vildlede nogen. Men nu er sagen her den,
at Gud ikke har behag i noget, som ikke sker af troen, efter
Paulus’ almindelige og bekendte ord i Rom 14, 23: Alt det,
som ikke er af tro, er synd, og Salomos ordsprog 15, 8 siger: ”De uretfærdiges offer vækker Herrens afsky”. Den
anden grund er, at synden er en så gruelig stor og svær
ting, at den ikke lader sig udslette ved noget offer, ved nogen gerning, men alene ved nåde og barmhjertighed, som
man må griber ved troen, hvilket også bevises af den første
forjættelse om kvindens afkom, uden hvem der ingen forløsning er. Disse grundtanker har rabbinerne ikke; for en
sådan forstand kommer alene af Kristi Ånd, der, ligesom
solen om middagen, oplyser, hvad der er mørkt. Hvad der
derfor strider mod disse grundtanker og ikke stemmer
overens dermed, kan vi dristig forkaste som ugudeligt og
falskt.
Men skønt jeg ikke vil nægte, at man kan forstå det ord
synden både om begået og om kommende synd, så synes
det mig dog at passe bedre at forstå det om synden ganske
i almindelighed, og at eftertrykket ligger på ordet Set, hvilket kommer af verbet Nasa og betyder at løfte. Men dette
er et klart eksempel på, hvilken stor forskel der er mellem
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erkendelsen af ordene og af sagerne selv. For hvis du vil
bruge det ord at løfte om noget legemligt, så betyder det
hæve op eller rejse op i vejret. Det bruges sådan i Es 6, 1:
Jeg så Herren sidde på en høj og ophøjet trone. Her betyder
ordet noget ganske andet end i Sl 32, 1, hvor det samme
ord bruges: Salig den mand, hvis overtrædelse er forladt
eller opløftet; og dog er ordet på begge steder det samme.
Hint sted hos Esajas kan nok en forstå, som blot vil forklare efter ordene; men det andet sted forstår han ikke; for
han ved ikke, hvad den sag er, hvorom her tales. For at
hæve en trone op i højden er én ting, at hæve synden er
noget andet, nemlig at forlade synden, ophæve og borttage
den.
Derfor er dette meningen: Hvis du var from, det er,
hvis du troede, da ville du have en nådig Gud. Og dette
ville være en ret opløftelse, forladelse af synden. Men
fordi jeg ser, at Gud ikke har set til dit offer, så følger deraf
visselig, at du ikke er from; heller ikke er da din synd hævet, men den forbliver.
Men det er særlig smukt, at han ved det ord at hæve
sammenligner synden med en stor byrde, som ligger på
Kain og trykker ham sådan, at han ikke kan trække vejret,
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medmindre den tages fra ham. Men brevet til hebræerne
viser på hvilken måde, vi befries for en sådan byrde, når
det siger i 11, 4: Ved tro ofrede Abel et bedre offer. Sådan
stemmer nu ordene eller grammatikken og selve sagen
overens, nemlig at Gud ser hen til troen og alene anser dem
for fromme, som tror. For disse ord: Hvis du gjorde godt
eller var from er alvorlige ord, ved hvilke Adam heftig
revser Kain og vil sige så meget som: Dig har din stolthed
og hovmodighed ødelagt; for du kommer og trodser på din
førstefødsel og mener, at du derfor vil være velbehagelig
for Gud; men jeg ser, at fordi Gud dømmer og fordømmer
dig sådan, så er du uden tro; for Gud forkaster ingen, uden
den vantro alene.
På denne måde udlægger ingen rabbiner denne tekst.
For de ser ikke, at Adam, ligesom også Paulus gør, indprenter og foreholder sin søn det evangelium: Den der tror,
skal frelses, (Mark 16, 16). Ligeså: Vi retfærdiggøres
alene ved tro, (Rom 3, 28). For hvad siges vel her andet,
end at Gud er dem nådig, som tror på det velsignede afkom, og kaster al tillid til gerninger og egen fortjeneste
langt fra sig? Hvis nu også du gjorde dette, siger Adam, da
ville din synd ikke trykke dig sådan, men du ville være fri
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for denne byrde og ikke se så forbitret og vred ud; for Gud
har forjættet, at han ikke vil tilregne nogen, som tror, hans
synd.
Vil man nu forklare disse ord om den allerede begåede
synd, så er det også en faderlig og alvorlig formaning, sådan nemlig: Du har hidtil ikke troet; derfor er du nu forkastet; vil du også blive ved på denne måde, så bliver du ganske forstødt; men hvis du vil gøre godt eller være from, det
er, vil du tro på det velsignede afkom, så lover jeg dig, at
det endnu skal komme derhen med dig, at du skal befries
fra din synd, sådan at, som Sl 32, 2 udlægger det, din misgerning ikke tilregnes dig.
Når der tilføjes, at synden ligger eller hviler for døren,
da er dette en retorisk beskrivelse af synden, som jeg gerne
ville man skulle bruge som ordsprog. For det er ret egentlig syndens måde, at den ligger og hviler som et sovnende
vildt dyr, så længe den er i udøvelse, det er, at den ikke
bider, ikke forfærder eller krænker, men meget mere smigrer og kildrer. Da således først Eva og siden Adam spiste
det forbudte æble i Paradiset, tænkte de aldrig, at Gud ville
bryde sig derom, langt mindre ventede de at falde i så hård
en straf. For ligesom man bedre kan omgås med onde og
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vilde dyr, når de er mætte og vil sove, sådan er synden
også elskelig, så længe den udøves, og dens gift føles ikke,
men den ligger og hviler. For hvem har nogensinde set, at
en gnier ser sørgmodig ud, når han får en stor vinding? Og
hvem har nogensinde set en horkarl sørge, når han får,
hvad han begærer? Men hvis nogen slog ham med svøber
eller bankede hans hoved med en hammer, da ville nok
lysten gå af ham. Men mens synden hviler og straffen ikke
føles, er det den gerriges største glæde at fingerere på sine
penge, og horkarlens højeste fryd at have at bestille med
anden mands kone. Det ser også ud, som om denne lyst og
glæde aldrig kunne få hverken mål eller ende.
Derfor taler Adam her ikke alene om Kains synd, men
han viser i almindelighed, hvordan synden er beskaffen.
For som det går Kain, sådan går det alle. Før Kain ofrede,
pralede han højt af førstefødslens forrang eller fortrin, foragtede sin broder og ville alene være den fornemste. Dengang lå synden og hvilede, men for døren, det er, på et ikke
stille, men uroligt sted. For gennem døren går man ud og
ind; derfor er det ikke godt at sove der. Og det henhører
også til syndens natur og væsen, at om den end en tidlang
hviler, så hviler den dog, hvor den ikke kan hvile længe,
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som Kristus siger i Matt 10, 26: Intet er skjult, som ikke
skal åbenbares. For den ugudelige mener, at synden hviler
og er skjult; men for døren kan den ikke hvile, men bliver
til slut åbenbar og kommer for lyset. For dør og søvn eller
hvile er ganske modsatte ting. For hvad mørket er i lyset,
det er ro på et uroligt sted; sådanne ting er af naturen hinanden modsatte. Sådan kan man forstå det om enhver begået eller sket synd.
Men vil nogen forstå det om kommende synd, så bliver
dog meningen den samme: Hvis du vil gøre din broder noget ondt og følge den harme, som er optændt i dit hjerte,
så siger jeg dig, at din synd vel vil hvile, men for døren,
det er, på et såre uroligt sted, hvor den til slut må vågne og
gribe dig som et rasende vildt dyr. Og sådan gik det også.
For da Kain havde begået mordet, og alene begravede sin
broder, da hvilede synden. Men hvor længe? Ikke længere,
end til den stemme kom over ham: Hvor er Abel, din broder? Derfor er denne beskrivelse af synden rigtig, og det
er sådan med enhver synd, at den hviler for døren. For sådanne tanker plejer folk at gøre sig: Fordi ingen ser deres
synd, så mener de, at den skal forblive hemmelig og skjult.
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Men den bliver åbenbar og vågner, hvis man ikke er from,
det er, tror, at Gud for Kristi skyld vil forlade den.
Sådan indeholder disse korte ord, der er talt på ordsprogs vis, i sig en herlig lære, nemlig at intet bliver skjult,
men at alt åbenbares, som også Paulus siger i 1 Tim 5, 24,
at nogle menneskers synder er forud åbenbare, og bringer
forud til dom. Og især ser og erfarer vi, at Guds dom især
går ud over de grove synder. For mange myrdes hemmelig; og dog kommer ved forunderlige midler og omstændigheder gerningsmændene af sådanne mord for lyset.
Derfor formaner Adam sin søn, at han ikke må følge sin
synd, for den vil ikke blive skjult; men der vil nok komme
en, som bringer det for lyset og straffer det. Og det stemmer næsten med denne mening, at digterne afmaler Cupido (kærlighedens Gud) nøgen og blind. For fordi vi indbilder os, at synden er hemmelig og skjult, tænker vi, at
heller ikke andre folk ser den. Men Gud åbenbarer til sidst
også det mest skjulte og hemmelige.
Og dette holder jeg for den rigtige og enfoldige mening af denne tekst, nemlig at Adam som en fader formaner sin søn til at tro på Gud og det forjættede afkom, så vil
Gud være ham nådig. Men, siger han, vil du følge din lyst,
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så vil din synd hvile, det er, du vil indbilde dig, at den er
hemmelig og skjult; men den vil hvile ved døren, det er,
på et sådant sted, hvor den ikke længe kan hvile eller være
skjult. For hvad der ligger for døren, ses af enhver, som
går ud eller ind.
Men ligesom jeg også ovenfor sagde, skal vi her ikke
glemme den fornemste lære, nemlig hvordan Gud fra verdens begyndelse af altid har ladet sig se og fornemme,
nemlig at han er en dommer mellem kød og ånd og ikke
ser hen til personen. For til Abel så han ikke for nogen
gernings skyld, men alene for troens skyld, i hvilken han
ofrede til ham. Men til Kain så han ikke og holdt sig ikke
til ham, ikke fordi hans gerning ikke havde et tilstrækkeligt kosteligt udseende, men fordi han var uden tro, og det
hjalp ham intet, at han var den førstefødte søn.
Og det er et stærkt bevis mod jøderne, der roste sig af
sit blod, fordi de var Abrahams børn. For skulle man have
noget fortrin for blodets eller slægtens skyld, så havde sandelig Kain haft meget at rose sig af. For hvad er det, at
jøderne roser sig af, at Gud talte med dem gennem Moses?
Ville vi da anse Adam, den første lærer, for en ringere læ-
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rer, end Moses var? Han var sandelig på mange måder højere og større. For han lærte ikke, sådan som Moses, hvordan man skulle beskære folk og overholde andre ceremonier, som var nødvendige for det vilde og uopdragne folk
for derved at afholde dem fra afguderi; men han lærte,
hvordan man skulle tro på det forjættede afkom, som
skulle knuse slangens hoved. Men hvordan det nu end er
dermed, så hjalp dog hverken Kains førstefødsel eller hans
andre fordele ham noget; for Gud ser alene hen til troen på
det forjættede afkom, som i Det Nye Testamente Paulus
klart siger i Gal 3, 7: ”Det er dem, som har troen, der er
Abrahams børn.” Og Joh 1, 12-13: ”Alle dem, der tog
imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, der tror
på hans navn; de er ikke født af blod, ikke af køds vilje,
ikke af mands vilje, men af Gud.”
Dette holder jeg for den rette og ligefremme mening
af denne tekst. For det første stemmer den med Den Hellige Skrifts grund og med sagen selv. For det andet er heller ikke grammatikken mod denne mening, men den oplyser endnu sagen skønt og mange slags. Men fordi rabbinerne ikke forstår sig på sagen, så nytter og hjælper det
dem ikke, at de forstår sig på ordene. For hvor tåbeligt er
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dog det, at nogle af dem forklarer hint ord Set sådan, som
om Adam havde villet sige: Hvis du var from, så ville du
atter kunne opløfte ansigtet, som nu er nedbøjet og falmet.
Sådanne tåbelige forklaringer opviser hist og her også de
nye lærere, som man dog skal takke for deres trofaste arbejde, at de nemlig oversætte teksten nøje efter ordene;
men der skal teologi til, som alene ret kan dømme og lære
om sagen selv.
v7b. Den vil begære dig, men du skal herske over den.

Dette sprog have nogle i stor tåbelighed villet gøre sådan
vold på, at man deraf skulle kunne bevise viljens frihed,
da det dog er klart, at Adam ikke taler sådan i den mening,
at Kain kunne gøre det, men kun formaner og byder ham,
at han skal gøre det. Men deraf følger ikke, at vi straks kan
gøre, hvad der befales os. Syndens attrå, siger han, er til
dig, det er, som Paulus siger i Rom 7, 5: synden er i dine
lemmer; ligeså Gal 5, 17: kødet begærer imod ånden. Men
fordi om du føler synd i dig, derfor vil du ikke blive fordømt; men når din synd anfægter dig, så vær du dens herre
ved troen, og lad den ikke herske over dig, ellers vil du gå
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fortabt, ligesom også Paulus befaler i Rom 8, 13, at man
skal døde kødets gerninger ved ånden.
Derfor tjener dette sprog dertil, at vi af det skulle lære,
hvordan det står til med de kristnes liv i dette kød, nemlig
at det er en evig kamp af ånden imod synden. Den, der nu
er doven og ikke ruster sig til denne kamp, han overvindes
let. Og det synes, som om Adam ville holde denne prædiken ikke alene for at formane sin søn til at vogte sig for
kommende synder, men også for derved at trøste ham; for
han ser, at sønnen er blevet bedrøvet, fordi han er forkastet
af Gud, og at nu synden angriber ham og vil drive ham til
hævn. Men du, siger han, skal herske over synden, så vil
du finde en nådig Gud, som vil forlade synden.
Og her står det samme hebraiske ord maschal, som
Herren også brugte ovenfor, hvor han sagde til kvinden:
din mand skal herske over dig. For ligesom han der vil, at
kvinden skal være manden underdanig, adlyde ham og
ikke ville anmasse sig at være mester i alle ting, men at,
hvis hun gjorde det, manden skulle have ret til at formane
hende og forbyde hende det; sådan siger han også her:
Synden vil friste dig og søge at få dig til at hævne dig (for
det er, hvad her siges: dens attrå, skal være til dig). Men
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sig du: synd, jeg vil ikke følge dig; hold dig, og vær dens
herre. Derfor er det en såre trøstelig formaning, at vi, fordi
vi for det velsignede afkoms skyld ikke længere er under
synden, skal være syndens herrer. For Adam sammenfatter
begge dele, gudsfrygt og tro. Fordi synden ligger for døren, skal vi frygte Gud, og fordi han er nådig og barmhjertig, skal vi tro på ham.
v8a. Siden talte Kain til sin bror Abel.

Vor latinske oversættelse har, at Kain sagde til sin broder:
lad os gå ud på marken. Men det har også rabbinerne opdigtet, om hvem jeg ovenfor sagde, hvor meget man skal
tro dem. Lyra siger, at Abn-Esra skriver, at Kain sagde til
sin broder, hvor hårdt han var blevet revset af Herren. Men
hvem vil tro det, som ikke har noget vidnesbyrd af Skriften? Derfor beholder vi den mening, hvorpå Skriften henviser, nemlig at efter at Kain nu er blevet forkastet, giver
han sin vrede frit løb, og til det, som han forhen har syndet,
føjer han nu også dette, at han foragter sine forældre og
Guds ord og tænker sådan: Mig, som den førstefødte,
skulle med rette det forjættede afkom tilkomme; men den
usle og foragtelige Abel foretrækkes for mig derved, at
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Gud ser til ham, idet ilden faldt ned fra himlen og opbrændte og fortærede hans offer. Hvad skal jeg da gøre?
Jeg vil skjule og gemme min vrede, indtil jeg finder en
bekvem lejlighed til at hævne mig på ham.
Derfor forstår jeg disse ord: Kain talte med Abel sin
broder sådan, at Kain ikke lod sig mærke med sin vrede
mod Abel, men opførte sig mod ham som broder, talte med
ham, omgikkes med ham, som om han var vel fornøjet
med den guddommelige dom. Ligesom vi har et lignende
eksempel hos Saul på, at han viste sig venlig mod David
og sagde i 1 Sam 24, 21: Jeg véd, at du skal blive konge
efter mig. Men imidlertid tænkte på, hvordan David kunne
ombringes og hint forhindres. Sådan kan også Kain have
talt med Abel: Jeg ser, at du er udvalgt af Herren, derfor
under jeg dig denne guddommelige nåde og velsignelse.
For sådan gør hyklere, giver gode ord og opfører sig som
de bedste venner, indtil de får lejlighed til at skade.
Og at meningen her er denne, beviser omstændighederne. For tror du ikke, at hvis Adam og Eva kunne have
nogen formodning om dette mord, at de da ville have straffet Kain og afholdt ham derfra, eller i al fald havde bragt
Abel bort og hjulpet ham ud af faren? Men fordi de ser, at

534

Kain skikker og opfører sig anderledes og taler venlig med
Abel som med en broder, tænker de, at det ingen fare har,
og at deres søn vil holde sig efter den faderlige formaning.
Og dette skin bedrog også Abel; for havde han frygtet noget sådant af sin broder, da var han flygtet, ligesom Jakob
flygter, da han frygter for Esaus vrede. Hvordan går det da
til, at Hieronymus her tror rabbinerne, og siger, at Kain
stred og tvistede med sin broder?
Sådan er Kain et billede på alle mordere og hyklere,
som under gudsfrygts og godheds maske myrder de
fromme. Derfor bliver han besat af Djævelen, holder sin
vrede hemmelig, venter på lejlighed og taler imidlertid
venlig med Abel som med en kær broder, så han desto før
kan overfalde ham uventet.
Derfor tjener denne tekst til at lære os, hvordan mordere og hyklere plejer at anstille og opføre sig. For sådan
går det visselig til: enhver Kain taler broderlig med Abel,
som en broder med en anden. Ligeså tror også enhver Abel
Kain som sin broder, og derved bliver han slået ihjel, og
også de fromme forældre bedrages. Sådan taler og rådslår
nu paven og hans biskopper meget om kirkens fred og
enighed; men den der ikke forstår, at deres anslag går ud
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på det modsatte, han bliver sandelig bedraget. For det forholder sig visselig sådan, som Sl 28, 3 siger: De ugudelige
og de, som gør uret, taler fred med sin næste, endog der er
ondt i deres hjerte; for dette er alle hykleres art og natur,
at de har et godt skin, taler venlig, anstiller sig ydmyge,
tålmodige, kærlige, giver almisse osv., og dog er deres
hjerte til samme tid fuldt af morderiske og giftige anslag.
Derfor skal vi lære Kain at kende, og allermest vogte
os for ham, når han taler venlig og broderlig, som med sin
broder, ligesom nu vore modstandere, paven og hans biskopper, taler med os, idet de anstiller sig, som om kirkens
enighed alvorlig ligger dem på hjerte, og som om de søger
forlig i læren. Men havde de så sandt nogen anledning til
at falde over os, rase og larme, så skulle du nok hører noget
andet. For i deres gryde koger intet så vist som døden, og
under deres venlige og gode ord ligger skjult idel dræbende gift.
v8b. og da de en dag var ude i det fri, overfaldt Kain sin bror
Abel og slog ham ihjel.

Her kommer nu forklaringen på hine Kains venlige ord.
Kain blev formanet af sin fader i Guds sted, at han skal
vogte sig for mere at synde, skal heller ikke tvivle på, at
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fordi Gud var god og barmhjertig, at han ville forlade ham
de allerede begåede synder. Men hvad gør han? Han foragter begge dele og hænger efter sin synd, som alle ugudelige plejer, for Salomo siger med rette i Ordsp 18, 3:
Kommer der uretfærdighed, kommer der også foragt, med
skændsel følger spot.
Nu til dags kan vort embede ikke anklages. Vi lærer,
formaner, beder, revser, og forsøger på mange slags måder
at bringe menneskene fra deres tryghed til gudsfrygt. Men
verden forholder sig dertil som et vildt dyr, bliver ved i sin
sikkerhed, og følger ikke Guds ord, men sine lyster, som
den dog vil dække med et godt skin. Og hvordan det i
denne sag gik profeterne og apostlene, har vi for øje, og
vor egen erfaring lærer os det. For skønt vore modstandere, papisterne, så ofte er formanet og overbevist, véd
også selv godt, at de farer vild, så afstår de dog ikke fra
dette morderiske had mod os.
Lær derfor her, hvad en hykler er, nemlig en, der anstiller sig, som om han vil tjene Gud og næsten og dog gør
intet mindre, men forhindrer og forstyrrer gudsdyrkelsen
og myrder sin broder. For al falsk venlighed og forstillelse
sigter til, at man må få desto bedre anledning til at skade.
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For hvis Abel havde ventet en sådan forhærdet vrede og
ret djævelsk forbitrelse, så havde han tænkt på sit liv og
var flygtet. Men fordi Kain ikke lader sig mærke med noget sådant, men taler venlig til ham, som han havde plejet
før, så er det forbi med Abel, før han venter nogen fare.
Men uden tvivl har nu Abel, da han så, at Kain for fuldt
alvor trængte løs på ham, bedt og formanet ham, at han
dog ikke ville besmitte sig med en sådan synd. Men fordi
Kains hjerte var besat af Djævelen, brød han sig hverken
om sin broders bøn eller gråd, men ligesom han forhen
havde foragtet sin faders trofaste formaning, så foragter
han også sin broder, skønt han falder ham til fode og beder
om nåde.
Men alt dette lærer os, hvilket grusomt tyranni Djævelen endnu daglig udøver i den menneskelige natur, som
han forhen har skændet og besværet med synden, ligesom
Paulus derfor i Ef 2, 3 kalder os vredens børn og i 2 Tim
2, 26 siger han, at vi holdes fanget af Djævelen, så vi må
gøre hans vilje. For hvis vi intet andet er end mennesker,
det er, hvis vi ikke ved troen holder os til det velsignede
afkom, så er vi alle Kain lige, og der mangler os intet, uden
anledning. For hvis vor natur lades uden Helligånden, så
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føres og drives den netop ved den onde ånd, af hvem Kain
blev drevet. Skulle der nu hos noget menneske være så megen kraft eller fri vilje, at han kunne vogte sig for Djævelens magt, så måtte dog sådanne gaver have været hos
Kain, hvem førstefødslen og forjættelsen om det velsignede afkom især tilkom. Men samme beskaffenhed har vi
alle. Hvor vor natur ikke får hjælp af Guds Ånd, kan den
ikke holde sig oppe. Hvorfor bruger vi da så mange unyttige pralende ord om den frie vilje? – nu følger en anden
mærkelig tekst:
v9. Da spurgte Herren Kain: »Hvor er din bror Abel?« Kain
svarede: »Det ved jeg ikke. Skal jeg vogte min bror?«

Ak du kære Gud, hvor dybt falder dog den stakkels menneskelige natur, når Djævelen først engang driver den!
Kain havde nu begået et mord, og den dræbte Abel lå måske nogle dage ubegravet. Da nu Kain til sædvanlig tid atter kom hjem til sine forældre, men Abel bliver borte, bliver de bekymrede og siger til Kain: Du er her, men hvor
bliver der af Abel? Du kommer hjem, men han bliver
borte; der går kvæget uden sin hyrde; derfor sig, hvor er
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han? Her bliver Kain vred og svarer med ringe ærbødighed: jeg véd det ikke; er jeg da sat til at passe på min broder?
Og det går ham, som det plejer at gå alle ugudelige,
nemlig at de da allermest beskylder og anklager sig, når de
vil undskylde sig; som også Kristus siger i Luk 19, 22: Efter din egen mund dømmer jeg dig, du onde tjener. Sådan
have hedningerne et godt ordsprog: en løgner må være betænksom; om de end ikke have forstået sig på Guds dom
og samvittigheden, men alene have måttet dømme og tale
sådan af erfaringen i verdslige sager. For det er ganske
sandt, at løgnerne selv bringe sig i megen fare og ofte tale
sådan mod sig selv, at man med deres egne ord kan overbevise dem om, at de lyve. Derfor har vi tyskere det ordsprog: Løgnen er en frugtbar ting; for én løgn føder syv
andre, med hvilke man må fodre og besmykke de andre.
Men nu er det umuligt, at ikke éngang samvittigheden derover skulle fare ud og forråde sig selv, om ikke med ord
så dog med miner, som utallig mange eksempler bevise.
Jeg vil her kun omtale ét.
I Thüringen er der en by ved floden Orla, ved navn
Neustadt. Her dræbte en skøge engang sit eget barn, som
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hun havde født i hemmelighed, og kastede det i en dam.
Dette kunne man ikke på nogen anden måde komme under
vejr med, end derved at man tilfældigvis fandt og genkendte det svøb, hvori barnet havde været viklet. Nu kommer sagen for øvrigheden, der er enfoldige folk, og ikke
véd nogen bedre måde at komme efter sagen på, end
denne: De lader alle ugifte fruentimmer i byen kalde op på
rådhuset, og spørger enhver enkelt; hvorved de da af alle
de andres ord og miner let kunne spore og mærke, at de
var uskyldige deri, foruden den ene, som havde begået forbrydelsen. Da man nu havde kaldt denne ene frem, som
havde begået denne onde dåd, venter hun ikke, indtil hun
spørges, men farer straks frem, opløfter et stort skrig, og
siger, at hun var uskyldig i en sådan gerning. Derved blev
hun straks mistænkelig for øvrigheden, der syntes, at hun
ikke kunne være ganske uskyldig, siden hun fremfor de
andre så højt undskyldte sig. Derfor lod de vagterne gribe
hende, og så bekendte hun straks, at hun havde dræbt barnet. Af sådanne eksempler sker der daglig såre mange, idet
folk selv gør sig mistænkelige ved sine undskyldninger,
og anklager og forråder sig selv. For det er sandt, som
ovenfor sagt, at synden nok hviler, men for døren.
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Netop sådan mener Kain her, at han må være godt undskyldt, fordi han siger, at han ikke er sat til at passe på sin
broder. Men hvad gør han andet, idet han nævner sin broder, end at bekende, at han skulle passe på ham? Anklager
han ikke også sig selv, idet han anstiller sig så fremmed
mod sin broder, og derved indgiver forældrene denne mistanke, at de må frygte for, at der er sket et mord, fordi Abel
intetsteds er at finde? I Paradiset undskyldte Adam sig
også og gav Eva skylden. Men Kains undskyldning her er
meget tåbeligere. For just derved, hvorved han vil undskylde sin synd, gør han intet andet end af én synd at gøre
to; mens derimod en oprigtig bekendelse af synden får
nåde og overvinder vreden.
I historien om Martinus læser man, at da han engang
havde absolveret nogle store og grove syndere, revsede
Djævelen ham og spurgte ham, hvorfor han gjorde det? Da
svarede Martinus ham: Hvorfor skulle han ikke gøre det?
Han ville endog absolvere ham, hvis han af hjertet sagde,
at det gjorde ham ondt og angrede, at han havde syndet
mod Guds søn, og at han begærede nåde. Men det gør Djævelen ikke; men han står på sin synd og forsvarer den.
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Denne løgnens fader efterfølger Kain og alle hyklere,
som enten benægter eller undskylder sin synd; derfor kan
de ikke få forladelse. For vi ser hjemme i vore huse, at når
man har syndet, og endnu vil undskylde og forsvare sig,
bliver vreden stedse større. For når ægtefælle, børn eller
tjenestefolk har forset sig og forsyndet sig i noget, og
endnu nægter det, bliver husfaderen meget vredere; men
hvis man bekender synden, så bliver den enten forladt, eller dog eftergives noget af straffen. Men nu er dette ret
egentlig hyklernes måde, at de besmykker eller nægter sin
synd, og dræber de uskyldige under et helligt skin.
Men lad os her betænke, hvordan synderne stiger og
følger på hinanden. Kain synder først ved sin formastelighed og vantro, idet han hovmoder sig af sin førstefødsel
og mener, at Gud vil have behag i ham for hans fortjenestes skyld. På denne hovmodighed og praleri med egen
retfærdighed følger misundelse og had mod broderen, efter at han har fået et sikkert bevis på, at denne foretrækkes
for ham. På denne misundelse og had følger dernæst hykleri og løgn, så han taler venlig med sin broder, som han
dog vil dræbe, for at gøre ham desto sikrere. På hykleriet
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følger mordet; på mordet følger, at han endnu vil undskylde synden. Det sidste trin, hvorom der snart følger, er
fortvivlelsen, som til sidst er det dybe fald fra himlen ned
i Helvede.
Skønt Adam og Eva i Paradiset ikke nægtede sin synd,
så bekender de den dog meget utydelig og unødig, og den
ene giver den anden skylden. Adam skylder på Eva, Eva
på slangen. Men Kain går længere frem og falder dybere;
for han vil ikke alene ikke bekende mordet, men lader sig
også forlyde med, at hans broder ikke kommer ham ved,
så han altid skulle have øje med ham og passe på ham.
Derved viser han da tilstrækkelig, at hans hjerte er ganske
bortvendt fra hans broder. Fordi derfor Adam og Eva bekender sin synd, skønt nølende, så får de forladelse og
straffes lettere; men fordi Kain nægter så halsstarrig, forkastes han og falder i fortvivlelse. En sådan dom har også
vore kana’anæer, paven, hans biskopper og kardinaler, i
vente, hvilke, om de end dag og nat tragter efter mord og
drab, dog ligesom sin fader Kain siger, at de intet véd
derom.
I det almindelige ordsprog siger man: Hvad kommer
Rom mig ved? For vi mener, at ingen fare kan træffe os,
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uden vor egen. Men hvordan stemmer dette med Guds
bud, at vi alle indbyrdes skal leve som brødre? Derfor anklager Kain hårdt sig selv, når han siger, at hans broder
ikke kommer ham ved. Havde han nu sagt til sin fader: Ak
desværre, jeg har dræbt ham, og nu angrer jeg det; straf
mig, som du vil! Så havde der endnu været råd at finde.
Men fordi han nægter synden og slet ikke vil tage sig af
sin broder, imod Guds bud, så forøges hans synd, og der
bliver intet håb om nåde tilbage.
Og Moses har med særlig flid sat disse ord sådan, til
vidnesbyrd og erindringstegn for alle hyklere, som han
derved mesterlig beskriver, og viser, hvor gruelig de gribes af Djævelen og forbitres mod Gud, hans ord og kirke.
For denne morder, Kain, havde ikke nok med, at han imod
Guds bud havde dræbt sin broder, men han farer længere
frem med sine synder og da Gud spørger ham om hans
broder, blev han vred også på ham. Men jeg siger, at det
var Gud, som spurgte ham sådan, for, skønt det egentlig
var Adam, som talte sådan med sin søn, så gjorde han det
dog af guddommelig magt og i Helligånden. Men er ikke
det et mildt ord i en så gruelig synd: Hvor er Abel, din
broder? Og dog svarer denne hykler og morder så trodsig
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og hovmodig, at han siger, han ikke véd det, og bliver
endda vred over, at man taler til ham derom. For dette er
ord af en halsstarrig ånd, som vredes på Gud.
Til denne synd føjer han en endnu værre. For mens
man skal anklage ham for det begåede mord, farer han til
og anklager Gud, går i rette med ham og siger: mon jeg
være min broders vogter? Han hædrer hverken Gud eller
sin fader. For han siger ikke: herre, jeg véd det ikke; siger
ikke: kære fader, har du da sat mig til at passe på min broder? For det havde dog været et tegn på ærefrygt og ærbødighed mod Gud eller sin fader; men han svarer trodsig,
som om han selv var Herren, og lader sig åbenlyst mærke
med, at han tager det ilde op at blive tiltalt og spurgt af
ham, som dog havde ret dertil.
Dette er det rette billede af alle hyklere, som i åbenbare
synder endnu er såre halsstarrige og hovmodige, og dog
ville anses for de helligste af alle; Gud og hans ord vil de
ikke give efter for, når han revser, men sætter sig op imod
ham, går i rette med ham og undskylder sin synd, som Sl
51, 6 også siger, at Gud dømmes af menneskene, men til
sidst beholder han dog ret. Denne hyklernes halsstarrighed
har Moses her villet afmale.
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Men hvad bliver udfaldet på denne opførsel? Sådan, at
han på det heftigste anklager og beskylder sig derved, at
han undskylder sig alt for meget, som Kristus også siger
Luk 19, 22: Efter dine egne ord dømmer jeg dig, du onde
tjener. For denne tjener ville også agtes for hellig og from
og sagde v. 21: Jeg frygtede for dig, fordi du er et strengt
menneske; du tager det, som du ikke lagde, og høster det,
som du ikke såede. Men hvordan skulle denne tjener hårdere kunne beskylde sig selv? Ligesom jo også Kristus
vender disse ord mod ham. Det er Helligåndens visdom.
Men disse eksempler tjener os til, at vi ikke skal
kæmpe mod Gud; men når du i din samvittighed finder, at
du er skyldig, så vogt dig omhyggelig for at kives enten
med Gud eller mennesker, for at undskylde dig og forsvare
din synd; men gør sådan: Når Gud holder an og sigter på
dig med sin pil, så undvig eller røm ikke fra ham, men tag
meget mere din tilflugt til ham med ydmyg bekendelse af
din synd, og bed om nåde, så vil han holde inde og skåne
dig. Derimod trænger han så meget nærmere ind på dig og
rykker dig fjendtligere på livet, jo længere du mener at
ville fly fra ham ved at nægte og undskylde synden. Derfor
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er intet bedre og sikrere, end at komme for Gud med syndernes bekendelse; for da går det sådan, at idet Gud sejrer
og vinder, overvinder også vi ved ham.
Men det gøre Kain og hyklerne ikke, men når Gud retter sin pil på dem, da ikke alene ikke ydmyger de sig og
beder ikke om forladelse, men holder igen en pil frem mod
Gud, sådan som Kain her gør. Han siger ikke: herre, jeg
bekender det, jeg har dræbt min broder; forlad mig det;
men uden at bryde sig om, at han er anklaget af Gud, anklager han Gud og siger: mon jeg være min broders vogter? Men hvad andet udretter han med denne trods, end at
han lige da bekender, at han ikke bryder sig om dette bud
i 3 Mos 19, 18: du skal elske din næste som dig selv; heller
ikke om dette i Matt 7, 12: alt det, som I vil, at menneskene
skulle gøre mod jer, det skal I gøre mod dem. For dette
bud gives ikke først i De Ti Bud, men er skrevet i alle menneskers hjerter. Dog kæmper Kain derimod og vidner selv,
at han ikke bryder sig derom, men foragter det.
Derfor er Kain billede og eksempel på et sådant menneske, som ikke simpelthen er ond, men af en dyb og stor
ondskab, nemlig som er en blodhund og dog en hykler og
vil agtes for hellig. Han vil også før anklage Gud selv end
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at holdes for den, som selv skulle anklages. Sådan gør alle
hyklere, bespotter Gud og korsfæster hans søn, og vil dog
være retfærdige. For når de har begået mord, gudsbespottelse og alle slags synder, så tragter de efter at undskylde
og besmykke dem. Men derunder går det dem sådan, at de
selv lægger sit sande væsen for dagen og fordømmes ved
sin egen dom.
Idet Kain sådan vil være alt for ren, besmitter han sig
på det hæsligste, og mener, at han handler smukt og godt i
at tale sådan: mon jeg skal være min broders vogter? Men
just ved dette svar anklager han sig selv på det allerværste.
Sådan er altid, som Hilarius siger, ugudeligt væsen og dårskab sammen. For havde Kain været så klog, som han er
ond, så ville han har undskyldt sig på en ganske anden
måde. Men nu, fordi Gud ordner det sådan, at det at være
ugudelig og at være tåbelig gå hånd i hånd, anklager han
sig selv. Og af denne grund er det let at forsvare sandheden
mod modstanderne. For ligesom Kain ved ord og miner
vidner om sig selv, at han ikke bryder sig om sin broder,
men er ham fjendsk, sådan lægger også disse på mange
måder sit ugudelige væsen for dagen.
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Sådan foreholdes os her store og vigtige ting, hvoraf
man kan lære meget, nemlig at Gud ikke lader hyklerne
længe forblive skjulte, men tvinger dem til at give sig selv
til kende, når de tænker og pønser på, klogelig at skjule og
tildække sit hykleri og sin synd.
Men Moses bruger i beskrivelsen af sådanne ting ikke
så mange ord som hedningerne, der ofte på denne eller hin
måde smykker og pynter en sag eller et bevis. Så erfarer
vi også, at man ikke med nogen menneskelig veltalenhed
kan male eller nå hjerternes anliggender og følelser, og
det sker ofte, at man med mange ord gør en følelse, som
man vil beskrive, dunklere og ringere end den i sig selv er.
Derfor bruger Moses en anden måde, og angiver med få
ord en hel mængde ting.
For ovenfor sagde han: Det hændte sig, da de var på
marken. Med disse ord viser han, at morderen Kain ventede på denne lejlighed til at kaste sig over sin broder, når
de var alene; tillige viser omstændighederne tilstrækkelig,
at Abel dengang ikke var ledig. For han var på marken og
fuldbragte det arbejde, som hans fader havde pålagt ham.
Her viser Moses også, at forældrene ikke frygtede nogen
fare. For om de end i begyndelsen frygtede for, at Kains
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vrede måske kunne udbryde i en større synd, så havde dog
Kain ved sine gode ord og sin falske venlighed bragt det
derhen, at de ikke længere kunne nære nogen ond mistanke til ham. For havde de haft mistanke til ham, så ville
de sandelig ikke have ladet Abel gå alene ud på marken,
men havde uden tvivl ladet hans søstre følge ham, af
hvilke han uden tvivl allerede havde flere; eller forældrene
selv ville være forblevet hos ham og ved sin anseelse have
forhindret en så gruelig gerning. Sådan sagde jeg også
ovenfor, at også Abel var sikker derfor i sit hjerte og aldrig
tænkte derpå; for ellers var han flygtet, hvis han havde
ventet noget ondt af sin broder. Men fordi han hører, at
Kain er vel tilfreds med denne Guds dom, og vel under
ham hans ære, forretter han sit arbejde på marken uden
nogen bekymring og frygt.
Men hvilken taler kunne her tilstrækkelig gengive,
hvad Moses siger med det ene ord, at Kain rejste sig mod
sin broder? Man finder vel her og der mange gruelige ord,
hvorved man udtrykker og fremstiller grusomme gerninger; men hvordan kunne Kains misgerning males grueligere og skrækkeligere, end den står malet her? Han rejste
sig, siger Moses, mod sin broder. Som om han ville sige:
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han som var Kains eneste broder, med hvem han også var
opdraget og hidtil havde levet og omgåedes! Men Kain
glemmer ikke alene dette venskab og samliv, men han
glemmer også, at han og hans broder havde ligget under ét
hjerte. Heller ikke betænker han, hvilken hjertesorg han
ved en sådan gruelig gerning ville berede sine forældre;
betænker heller ikke, at dette er hans broder, som aldrig
har gjort ham noget ondt. For om end Abel havde fået den
ros, at han havde bragt et behageligere offer, så vidste dog
Kain godt, at Abel ikke havde søgt det eller tragtet derefter, men at det var sket sådan af Gud. Til sidst tænkte han
heller ikke på sig selv, at mens han hidtil havde stået i den
højeste gunst og anseelse hos sine forældre, så ville han let
tabe den ved denne misgerning og komme i den største
vrede og uvilje.
Man læser om en maler, der havde malet Ifigenias historie, hvordan hun blev dræbt og ofret. Efter at han havde
malet enhver, som stod derved og så derpå, med en sådan
mine, hvoraf man kunne se, at dette gik dem til hjerte og
gjorde dem ondt, malede han hendes fader, der også var til
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stede ved dette, med tilhyllet og bedækket hoved, for derved at vise, at man i et sådant tilfælde ikke kunne fremstille eller male forældrenes store bedrøvelse og lidelse.
Dette, mener jeg, har også Moses her gjort, idet han
kun med ét ord skildrer, hvordan denne så gruelige gerning
gik til, og siger: Kain rejste sig. Hvor meget væsen ville
ikke Cicero og Livius gøre deraf. De ville vidtløftig have
beskrevet og udspundet alle omstændigheder, nemlig
hvordan Kain forbitredes, og hans broder forfærdet klagede, vred hænderne for ham og bad om nåde! Og dog var
heller ikke dette nok at sige derom. Derfor gør Moses ret
i, at han kun løselig berører denne sag, hvorom man ikke
kan tale nok, og kun med få ord giver vejledning til at
tænke nøjere efter, mens den kun ville være blevet vanprydet og formørket med mange ord, ligesom et skønt ansigt
med kunstig farve.
Sådan også, når han videre siger: Han dræbte ham, da
taler han ikke om et almindeligt mord, sådan som vi undertiden ser, at folk for en ringe årsags skyld ypper klammeri og begår mord. For sådanne mordere forfærdes og
bedrøves straks, når gerningen er fuldbragt. Det gør dem
ondt, og de ser, hvordan Djævelen har forblindet dem.
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Men Kain forfærdes ikke, han angrer heller ikke, men
nægter gerningen.
Om dette hyklernes djævelske had, der ikke lader sig
mætte, taler Kristus, når han siger i Joh 16, 2: Enhver, som
dræber jer, skal mene, han viser Gud en dyrkelse.
Ligesom præsterne og kongerne fyldte Jerusalem og lod
den strømme over af profeternes blod, og triumferede dertil, som om de havde gjort vel deri; for de anså det for en
nidkærhed for loven og Guds tempel.
Dette tyranni udøver endnu paven og hans biskopper,
som ikke er blevet mættede derved, at de så ofte har sat os
i band og udøst vort blod; men de vil også udrydde og udslette vort navn af de levendes land, ligesom også Sl 137,
7 hentyder til sådant had og raseri: Riv ned, riv ned, helt
ned til grunden! Dette er et djævelsk og ikke menneskeligt
had og raseri. For menneskelig vrede og had tager af med
tiden og hører i al fald op, når et menneske har hævnet sig
og kølet sin harme; men et sådant farisæisk raseri tager
daglig til og bliver stærkere; for det udsmykkes med skin
af fromhed og gudsdyrkelse.
Derfor er Kain alle sådanne morderes fader, som dræber de hellige og hverken kender mål eller grænse på sin
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vrede, så længe der endnu er et hår tilbage af dem; som
den herre Kristi eksempel også viser. For der er ingen tvivl
om, at jo Kain håbede, at han skulle beholde førstefødslens
ære, når kun Abel var undertrykt og dræbt. Sådan tænker
også de ugudelige, at de skulle fremme sit herredømme;
men når de sidenhen finder, at deres håb har været forgæves, falder de i fortvivlelse.
Hvad mener vi nu der indfandt sig for en ynkelig tilstand, klage og sukken, da denne gruelige gerning kom for
forældrene? Men jeg vil ikke tale derom; for dertil må der
en mand, som er veltalende og forstår at tale vidtløftig om
ting. Men det er et stort under, at de ikke straks døde af
sorg. For det gør al skade større og grueligere, at det var
deres førstefødte søn, som havde lovet godt og som de
satte stort håb til, der havde begået et så ynkeligt og grueligt mord.
Hvis derfor ikke Adam og Eva havde fået en særlig
hjælp og trøst af Gud, så havde de ikke kunnet udholde og
overvinde denne huslige jammer; for det er en sådan sag,
som man ikke kender mage til. Derfor havde de heller ikke
denne trøst, som vi sædvanlig holder os til i pludselig og
uventet ulykke, nemlig at det også er gået andre på samme
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måde, og at det ikke er os alene, hvem det går sådan. For
Adam og Eva havde dengang ikke flere end disse to sønner, skønt jeg tror, at de også havde døtre; derfor havde de
ikke andre folks eksempler, hvoraf vi har nok i alle slags
ulykke.
Men hvem ville vel tvivle på, at Satan med en ny anfægtelse forøgede vore første forældres hjertesorg og
gjorde den større? For sådan tænkte de sikkert: Se, det er
vore synders skyld, fordi vi i Paradiset ville blive Gud lige
og ved synden er blevet Djævelen lige; sådan er det også
gået vor søn; ham alene elskede vi og satte pris på; men
den anden, som var from, agtede vi for intet imod denne.
Vi håbede også, at det skulle være ham, som skulle knuse
slangens hoved, og se, han er selv knust af slangen, ja han
er også blevet slangen lig, idet han er blevet en morder.
Men hvoraf kommer det? Ikke sandt, det kommer deraf, at
han er vor søn og født af os, og at vi for syndens skyld
også er sådan? Derfor er denne elendighed opstået af vort
kød og af vor synd.
Derfor er det troligt, og dette viser også årenes rækkefølge og tal, at de bedrøvede forældre ved denne begivenhed blev sådan forfærdede og bedrøvede, at de i lang tid
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afholdt sig fra at avle børn. For det synes, som om Kain på
den tid, da han begik mordet, var henved sine tredive år,
noget mere eller mindre; i mellemtiden kunne de også
have haft nogle døtre. For når der sidenhen står, at Kain
tog en hustru, har han uden tvivl taget en af sine søstre.
Og han siger selv sidenhen v. 14: Den, der finder mig, slår
mig ihjel; men Herren satte Kain et tegn, at ingen skulle
dræbe ham, som ham fandt. Derfor er det troligt, at Adam
dengang havde flere børn. Men at alene disse to, Kain og
Abel, omtales, sker for denne vigtige og mærkelige begivenheds skyld, ligeledes fordi disse var de første og fornemste. For jeg tror forvist, at Adam og Eva de første tredive år var meget frugtbare og avlede mange børn. Man
finder også hos nogle forfattere tale om Adams døtre Calmana og Debora; men jeg véd ikke, om de, som skriver
det, også er at tro. Fordi man da af Moses ser, at Set er født
en lang tid efter mordet, synes det mig at være ganske rimeligt, at vore første forældre, Adam og Eva, blev så såre
forfærdede og bedrøvede ved denne huslige ulykke og
gruelige elendighed, at de en lang tid afholdt sig fra at avle
børn. Dette omtaler Moses slet ikke, men antyder det kun
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kort, for at læseren skal få anledning til videre at eftertænke og betragte denne højvigtige historie, som han dog
kun næppe løselig antyder med såre få ord og ligesom viser langt borte.
Nu kommer jeg atter til teksten. Kain er ond og en
skurk, og bliver dog af forældrene anset og agtet som en
særlig Guds gave. Derimod bliver Abel, efter sit navn,
ikke agtet for noget af dem; men for Gud er han et retfærdigt og helligt menneske, ligesom også Kristus i Matt 23,
35 giver ham en særlig ros og kalder ham den retfærdige
Abel. Men denne Guds dom kan Kain ikke tåle, og tænker
ikke alene, at han kunne stille og mætte sin harme, når han
havde slået sin broder ihjel, men mener også på denne
måde at erholde førstefødslen. Men han er endnu langt fra
at tænke på, at han synder ved dette mord. For fordi han er
den førstefødte, mener han, at det står ham frit for og at
han har god ret dertil; derpå slår han ham ihjel, ikke, efter
min tro, med noget våben af jern, for sådanne var dengang
endnu ikke i brug, men måske med en stok eller en sten.
Efter fuldbragt gerning er han fornøjet og mener, at det
kan forblive hemmeligt og skjult, fordi liget er skjult og
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skaffet af vejen, idet han enten selv begravede det eller kastede det i vandet for at være desto vissere på, at det ikke
kunne findes af forældrene. Fordi da Abel bliver noget
længere ude, end han var vant til, og ikke kommer hjem,
indgiver Helligånden Adam, at han skal spørge Kain med
disse ord: Hvor er Abel, din broder? Og her begynder nu
Adams profeti og prædiken, hvorom vi ovenfor hørte,
nemlig at synden ligger for døren, at opfyldes. Men Kain
mener, at han har bragt sin synd i god ro og på et skjult
sted. Det er også sådan; for synden hviler, men for døren.
Men hvem åbner døren? Herren, som vækker og bringer
frem for dagen denne hvilende og skjulte synd.
Sådan må det gå med alle. For hvis du ikke kommer i
forkøbet med anger og bod og skrifter din synd for Gud,
så kommer Gud og åbenbarer din synd; for han kan ikke
tåle, at nogen vil nægte sin synd. Ligesom også Sl 32, 3-4
siger: ”Da jeg tav, sygnede min krop hen, mens jeg stønnede dagen lang. Min livskraft svandt ind i sommerens
hede”. For skønt synden har sin ro og stilhed, så er det dog
kun en ro foran døren, som ikke kan vare længe eller forblive skjult.
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At Moses siger, at Herren talte sådan, forstår jeg, som
ovenfor sagt, på den måde, at Adam talte sådan ved Helligånden som i Guds sted, i hvilket han, som fader, stod
lige over for sin søn. Denne Helligåndens måde at tale på
priser og bekræfter derfor forældrenes embede og magt,
nemlig at børnene hører Gud og er Gud lydige, når de hører forældrene og adlyder dem. Og det er min tro, at Adam
ved Helligåndens åbenbarelse erkendte og vidste, at Abel
var blevet slået ihjel. For han fælder dommen over et
mord, uagtet Kain intet siger derom, men omhyggelig
skjuler og gemmer det.
Hvordan, mener du vel, blev Eva til mode, da hun
hørte dette? For dette er i sandhed en sådan hjertesorg, at
den ikke kunne udsiges. Men nu traf denne jammer Adam
nærmest. For fordi han er fader, må han i kraft af sit embede straffe sin søn og for syndens skyld forbande ham.
For om han end ikke igen dræber Kain (for den lov, at man
atter skulle dræbe morderne, gives først sidenhen i det niende kapitel, da patriarkerne så, at det tog til med myrderi
og drab), men efter Helligåndens indgivelse bevarer ham
med et tegn, for at ingen skal dræbe ham, så er det dog en
stor straf, som pålægges ham og alle hans efterkommere.
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For foruden den forbandelse, som udgår over hans person,
må han også forstødes ud af huset og forjages fra sine forældre, brødre og søstre, som efter ham forblev hos forældrene som kirken.
Nu kunne Adam ikke gøre dette uden stor hjertesorg,
heller ikke kunne Eva høre derpå; for fader er fader og søn
er søn; derfor havde han meget hellere skånet ham og beholdt ham hjemme. Ligesom vi jo ser, at mordere undertiden forsones og forliges med brødre og venner af dem,
som de har dræbt. Men her bliver der ingen forsoning; men
Kain må uden videre blive flygtig på jorden. Derfor havde
forældrene dobbelt bedrøvelse og hjertesorg. For de ser, at
den ene søn er dræbt; men den anden må efter Guds dom
forbandes og udstødes fra de andre brødres samfund.
Men når jeg taler om forbandelse og udstødelse af kirken, må du ikke tænke på vor kirke, som er stor, vid og
kostelig opført af stene. For Adams kirke eller tempel var
et træ eller en høj under fri himmel, hvorunder de forsamlede sig, når de ville høre Guds ord og ofre, hvortil de
havde oprejste og høje altre; og Gud var hos dem, når de
ofrede eller hørte Guds ord, som Abels eksempel viser.
Sådan viser også andre fortællinger, at altrene stod under
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fri himmel, og at der ofredes på dem. Ligesom det endnu
af mange grunde var godt, om man endnu kom sammen på
et frit sted under åben himmel, knælede sammen der, bad,
lærte, takkede Gud, velsignede hinanden osv.
Af et sådant tempel eller kirke, som ikke var på noget
enkelt bestemt sted, forstødes Kain, og straffes sådan dobbelt; først ved den legemlige straf, at jorden forbandes og
der hænges på ham en morders tegn; for det andet ved en
åndelig straf, at han ved band udstødes ligesom af et andet
Paradis og Guds kirke.
Juristerne bruger også denne tekst og fører sig den meget til nytte, nemlig at Herren først forhører sig om hele
sagen, førend han fælder dommen. Dette anvender de sådan, at man ikke skal fordømme nogen, medmindre sagen
i forvejen kendes til bunds, og gerningsmanden er kaldt
for retten og overbevist, så han må bekende gerningen. Ligesom der også står ovenfor i 1 Mos 3, 9 om Adam: Herren kaldte ad Adam og sagde: Hvor er du? Og sidenhen i
11, 5: Herren steg ned for at se osv.
Men vi vil lade denne verdslige lære fare og betragte
den skønne og teologiske lære og trøst, nemlig at Herren
spørger efter den døde Abel. For her vises klart hen på de

562

dødes opstandelse, eftersom Gud her vidner, at han er den
døde Abels Gud og spørger efter den døde Abel. For deraf
slutter vi med kraft, at hvis der ingen var, som tog sig af
os efter dette liv, så var der heller ikke blevet spurgt efter
den døde Abel. Men nu spørger Gud efter Abel, da han er
død, vil ikke, at man skal glemme ham, men ihukomme
ham, og spørger, hvor han er. Derfor er Gud en Gud for de
døde, det er, derfor lever også de døde og har en Gud, som
forsørger dem og gør dem salige i et andet liv, som er ganske anderledes end dette timelige liv, i hvilket de hellige
ængstes.
Derfor skal man vel mærke denne tekst, at Gud tager
sig af den døde Abel og for hans skyld forstøder og fordømmer Kain, den førstefødte og levende. Dette er sandelig en stor og vigtig ting. Den døde Abel lever og kanoniseres af Gud selv i et andet liv, bedre og herligere end alle
de, som paven nogensinde har kanoniseret. Men den levende Kain udstødes af kirken og dør den evige død. Ganske vist er Abels død grusom og skrækkelig; for han led
ikke døden uden stor pine og kval og uden mange tårer;
men dog er det i sandhed en gavnlig død, fordi han nu er i
et bedre liv end før. For i dette timelige liv lever vi i synder
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og er døden underkastet; men hint liv er evigt og uden nogen åndelig og legemlig nød og besværing.
Efter dræbte får og dødt kvæg spørger Gud ikke, men
efter døde mennesker spørger han. Deraf følger jo, at mennesker har en opstandelse at håbe og en sådan Gud, som
fører dem fra den legemlige død til et evigt liv og spørger
efter deres blod, som efter en kostelig og dyrebar ting, som
også Sl 116, 15 siger: ”Dyrebart i Herrens øjne er hans
frommes liv”.
Og dette er den menneskelige slægts ære, erhvervet af
det afkom, som knuser slangens hoved. For det er det første eksempel på denne forjættelse, som blev givet Adam
og Eva, hvorved Gud viser, at slangen ikke skader Abel,
om den end bringer det derhen, at han dræbes. For det er,
at den bider kvindens afkom i hælen, men idet den bider,
knuses dens hoved. For Gud spørger efter den døde Abels
blod ved hans tro på det forjættede afkom, og viser derved,
at han er hans Gud, som de følgende ord også udviser.
v10. Herren sagde: »Hvad er det, du har gjort? Din brors blod
råber til mig fra jorden.

Hidtil hvilede nu Kains synd foran døren, og vi hørte tilstrækkelig ovenfor, hvor højt han anstrengte sig for, at den
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kunne have ro. For da der spørges, hvor Abel er, svarer
han, at han ikke véd det, og bliver foruden en morder også
en løgner. Men dette svar viser tilstrækkelig, at disse ord
er talt af Adam og ikke af den guddommelige majestæt.
For han mener, at hans fader som et menneske ikke véd
noget om denne synd, hvilket han ikke kunne mene om
den guddommelige majestæt. Hvis derfor Gud havde talt
med ham, ville han har svaret anderledes. Men nu da han
mener, at han alene har at bestille med et menneske, nægter han gerningen og siger: Jeg véd det ikke. For på hvor
mange farlige måder kan ikke et menneske omkomme? Én
spises af vilde dyr, en anden drukner, en tredje omkommer
på en anden måde.
Derfor falder det aldrig Kain ind, at hans fader skulle
have ham mistænkt for at have dræbt sin broder. Men Helligånden, som er i Adam, kan han ikke bedrage. Derfor anklager han ham nu åbenbart i Guds sted og siger: hvad har
du gjort? Som om han ville sige: hvordan tør du endnu
nægte gerningen? Du vil dog ikke kunne bedrage Gud,
som har åbenbaret mig dette. Du mener vel, at din broders
blod nu ligger nedgravet og skjult i jorden; men det er slet
ikke så vel bedækket og opslugt, men det råber til Gud fra
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jorden. Dette er, mener jeg, at vække synden, som ligger
for døren, og lade den rygtes.
Derfor er denne tekst fuld af trøst mod kirkens mordere og fjender. For den lærer os, at vor lidelse, blod og
død fylder himmel og jord med sit skrig. Derfor tror jeg,
at Kain ved dette ord af sin fader: hvad har du gjort? I sit
hjerte er blevet sådan forfærdet og bestyrtet, at han ikke
vidste, hvad han skulle gøre eller sige. For sådan måtte han
tænke: fordi min fader nu véd om det mord, som jeg har
begået, så er der ingen tvivl om, at Gud, englene, himmel
og jord også véd om det. Hvor skal jeg elendige menneske
da fly hen? Hvor skal jeg ud eller ind?
Og sådan går det endnu morderne. Så snart de har begået gerningen, bliver de sådan ængstede og plagede i sin
samvittighed, at de forstenes og forfærdes, og mener, at
himmel og jord er blevet anderledes, og véd ikke, hvor de
skal hen. Ligesom også digterne sige om Orestes, at han
af angst blev afsindig. Så forfærdelig er blodets råben og
en ond samvittighed.
Men dette hænder også ved andre gruelige synder, og
de, som anfægtes med åndens tungsindighed, føler, at de
blive just sådan til mode; for de synes, at alle skabninger
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er blevet anderledes. Om de også taler med velbekendte
mennesker og hører dem, så synes de dog, at stemmen og
udseendet er blevet anderledes. Hvor de vender sine øjne
hen, synes de, at alt ser sort og grueligt ud for dem. Et så
grusomt og skrækkeligt uhyre er en ond samvittighed. Og
hvis ikke sådanne mennesker af Gud bliver særlig trøstede
og atter oprejst, så må de tage sig selv af dage af fortvivlelse, angst og utålmodighed over sine smerter.
Men Moses taler her atter kort, som han plejer, men
dog sådan, at man ikke kunne tale vidtløftigere derom. Og
for det første er det en smuk talefigur, at han tillægger blodet en stemme, som med sit skrig fylder himmel og jord.
For hvordan kan det være en ringe eller svag stemme, som
Gud fra jorden hører oppe i himlen? Derfor, mens Abel
forhen, mens han endnu levede, tålte vold, var sagtmodig
og stille, så bliver han nu, da han er død og begravet i jorden, utålmodig over uretten; og mens han før ikke havde
talt et ord mod sin broder, skriger han nu højlydt og giver
Gud at bestille med sit skrig, så han må stige ned af himlen, åbenbare og straffe morderen. Derfor bruger Moses
også her et stærkere ord. Han siger ikke: din broders blods
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røst taler, men: skriger, sådan som herolderne gør, der med
høj stemme kalder folk sammen.
Men alt dette opskrives, som jeg også ovenfor sagde, for
at vi skal se, at vor Gud er barmhjertig og elsker sine hellige, tager sig af dem og spørger efter dem; at han derimod
vredes på morderne, er dem fjendske og vil straffe dem.
Og denne trøst er højt fornøden. For når vi må lide, mener
vi, at Gud har glemt os og ikke længere bryder sig om os;
for tog han sig af os, tænker vi, så ville sådan lidelse og
ulykke ikke overgå os. Og sådan havde også Abel kunnet
tænke: Gud bryder sig ikke om mig; ellers lod han ikke
min broder så ynkelig dræbe mig.
Men se, hvordan det går. Bærer ikke Gud større og
bedre omsorg for Abel, end han selv nogensinde havde
kunnet bære? For hvordan havde Abel i sit levende liv
kunnet hævne sig selv sådan på sin broder, som Gud nu
hævner ham, da han er død? Og hvordan havde han i levende live kunnet holde en så skrækkelig dom over sin
broder, som Gud her holder over ham? For nu skriger
Abels blod, han, som i sit levende live var sagtmodig og
stille; nu anklager Abel sin broder for Gud, at han er en
morder, han, som i levende live tav stille og bar al vold af
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sin broder. For hvem forråder vel mere Kain, at han har
dræbt sin broder, end, som teksten siger: Abels blod, som
med bestandig skrigen fylder Guds og menneskenes øren
og ikke holder op?
Dette, siger jeg, er såre trøsteligt, især for os, som for
lærens skyld må lide alle slags forfølgelse af paven og
hans biskopper og ugudelige fyrster; for mod os har de
udøvet den højeste vold og undertrykkelse. Sådan har man
raset, ikke alene i Tyskland, men i hele Europa, mod
fromme kristne, og hele pavedømmet anser denne synd for
en spøg og foragter den, ja anser den for en gudsdyrkelse.
Derfor ligger den dem endnu for døren, men den skal til
sin tid åbenbares. For blodet af den brave standhaftige
martyr Leonhard Kayser, som blev udgydt i det bayerske
område, tier ikke. Heller ikke tier blodet af Henrik af
Zütphen, der blev udgydt i Ditmarsken. Heller ikke tier
blodet af dr. Antonius Barns, en englænder, som englænderne myrdede grusomt og uden at have påkendt hans sag.
Ikke at tale om de andre, af hvilke, der er mange tusinde,
som, om de end ikke har været så bekendte af navn, dog
også har bekendt sin tro og er blevet martyrer. Alle disses
blod skal ikke tie, men i sin tid drage og trække Gud ned
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fra himlen, for at komme og holde dom på jorden, der skal
blive sådan, at den bliver alt for svær og uudholdelig for
evangeliets fjender.
Derfor må vi ikke tro, at Gud ikke vil agte vort blod;
må heller ikke tro, at han ikke vil antage sig vor lidelse.
Han har tal på vore tårer i sin flaske, som der står i Sl 56,
9. Sådan trænger røsten af de frommes blod gennem himlen og skyerne, indtil den kommer til Guds trone og driver
ham til at hævne de retfærdiges blod, Sl 79, 10.
Men ligesom dette er skrevet os til trøst, sådan er det skrevet vore modstandere til skræk. For hvad mener du vel er
forfærdeligere at høre for undertrykkerne, end at deres
blod, som de har dræbt, råber og stedse anklager dem for
Gud? Ganske vist er Gud langmodig, især nu, da det er
kommet til verdens sidste tider. Derfor hviler synden
længe, og hævnen følger ikke straks. Men det er visselig
sandt, at denne synd heftigst fortørner Gud, at han heller
aldrig vil lade den ustraffet.
Men jeg tror ikke, at denne dom over Kain blev holdt
straks den første dag, da Abel var blevet myrdet; men der
gik vel nogle dage hen, efter at dette var sket. For Gud er
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af væsen langmodig og venter på, om synderne vil omvende sig. Men derfor eftergiver han ikke for bestandig
straffen; for han er en retfærdig dommer over levende og
døde, som vi bekender i vor tro. Vi ser også, at han straks
i verdens begyndelse holder denne dom over disse to
brødre. Den levende morder dømmer og fordømmer han,
men den døde Abel retfærdiggør han. Kain udstøder han
og driver ham til en sådan angst, at hele verden synes ham
at være for trang; for han føler, at han intetsteds er sikker,
fordi han ser og hører, at Gud vil hævne dette blod. Derimod lader han Abel være sikker og have god plads, ikke
alene på jorden, men også i himlen.
Hvordan kan vi da endnu tvivle på, at Gud i sit hjerte
tæller og overvejer sine børns lidelser og kummer? At han
også tæller vore tårer og skriver dem op på diamanttavler,
af hvilke kirkens fjender på ingen måde ville kunne udslette dem, medmindre de gør ret bod. Manasse var den
største tyran og grueligste forfølger af de fromme, 2 Kong
21, 10; derfor kunne han ikke med sin elendighed og sit
fængsel betale for denne synd; men da han erkender sin
synd og gør ret bod for den, da viser Gud ham nåde, 2 Krøn
33, 12-13. Sådan har Paulus i ApG 9, 6, sådan har paven
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og hans biskopper også kun denne ene vej for sig, at de
erkender sin synd og beder om forladelse. Hvis de ikke gør
det, så vil Gud i vrede fordre de frommes blod af deres
hænder, derom tvivle ingen.
Abel er dræbt, Kain lever endnu. Men, du kære Gud!
Hvilket elendigt liv er dog ikke det! For han måtte vel ønske, at han aldrig var født, fordi han hører, at han ikke
alene forstødes, men også hvert øjeblik må vente sig syndernes hævn og døden. Og i sin tid skal det også gå vore
modstandere og kirkens forfølgere sådan.
v11. Nu skal du være bandlyst fra den jord, som har spærret sit
gab op og drukket din brors blod, som du udgød.

Hidtil har vi hørt, hvordan ved Abels blod Kains synd er
blevet åbenbar, og han er blevet overbevist om den af sin
fader Adam. Ligeledes at Guds dom er fældet sådan over
disse to brødre, at den ene ikke alene er blevet retfærdiggjort, men også kanoniseret og erklæret for hellig, som
førstegrøden af dette velsignede afkom, men at den anden,
som var den førstefødte, er blevet fordømt og udstødt, som
den efterfølgende tekst viser. Nu fortsætter Moses og fortæller om den straf, som fulgte på dette mord.
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Og for det første må man vel lægge mærke til Helligåndens omhyggelighed. For når Adam ovenfor straffes for
syndens skyld, da forbandes ikke Adams person, men kun
jorden, dog ikke uden videre, men der tilføjes ligesom en
undskyldning for jorden. For så står der ovenfor: Forbandet være jorden for din skyld, ligesom også Paulus i Rom
8, 20 siger, at skabningen er forgængeligheden underlagt,
ikke med sin vilje. For fordi den har båret det syndige
menneske, må den også, som dets redskab, bære forbandelsen; ligesom et sværd, guld eller deslige ofte forbandes,
fordi mennesker synder ved dem. Dette er den allerskønneste dialektik, hvorved Helligånden sådan gør forskel
mellem jorden og Adam. Forbandelsen lægger han på jorden, men personen opretholder han.
Men her taler Helligånden anderledes om Kain; for
han forbander Kain. Hvorfor? Har morderen Kain begået
en større synd end Adam og Eva? Nej, men fordi Adam
var roden, af hvis kød og blod Kristus, det velsignede afkom, skulle fødes, derfor skånes dette afkom, og for denne
velsignede frugts skyld bliver forbandelsen taget fra
Adams person og lagt på jorden, sådan at Adam må tåle
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jordens forbandelse, men ikke i sin person; for af hans
slægt skulle Kristus fødes.
Fordi nu Kain ved synden har forspildt denne ære, så
forbandes hans person, og der siges til ham: forbandet
være du, så vi forstår, at han er udsondret fra det forjættede
afkoms ære, og ikke i sin slægt skal have nogen sådan, ved
hvem velsignelsen skulle komme. Derfor er han ganske
fraskilt og udelukket fra denne det kommende afkoms ære.
For Abel var nu dræbt, derfor kunne han ingen børn få,
men Adam må tjene Gud til at avle børn, og efter at Kain
er forkastet, forbliver håbet om det velsignede afkom hos
ham alene, indtil Set fødes ham.
Det er vel korte ord, men de er såre værdige til flittig
og meget at betragtes, at der siges til Kain: forbandet er
du; det er, du er ikke den, af hvem det velsignede afkom
er at håbe. Ved dette ord udelukkes Kain af kirken, og afskæres ligesom en gren af stammen, så han ikke længere
kunne gøre sig håb om den ære, som han begærede. For
han begærede vel, at velsignelsens ære skulle komme af
ham; men jo mere han tragtede derefter, desto mindre får
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han den. Ligesom det går alle ugudelige: jo mere de beflitter og besværer sig for at sætte sig rigtig fast, desto mere
falder de.
Og fra nu af begynder der to kirker, som er på det heftigste imod hinanden. Den ene består af Adam og alle troende, som har håbet og forjættelsen om det velsignede afkom. Den anden er Kains, som ved synden har tabt dette
håb og forjættelsen, og ikke mere kan opnå den. For i
Syndfloden omkom hele Kains slægt, så der af hans slægt
ikke har været en eneste profet, ikke én hellig eller et eneste hoved for den sande kirke. Så aldeles er alt nægtet ham
og taget fra ham ved dette ene ord, at der siges til ham:
Forbandet være du!
Men der står derved: fra jorden. Det ord er ligesom en
lindring af denne grusomme vrede. For hvis han havde
sagt: i himlen, så havde han ganske og aldeles frataget
hans slægt alt håb om saligheden. Men fordi han siger, at
han skal være forbandet på jorden, så truer han ham nok
med, at han aldeles skal være berøvet håbet og forjættelsen
om afkommet; men dog kunne det hænde, at nogle enkelte
personer af Kains slægt efter Helligåndens indgivelse har
begivet sig til Adam og er blevet salige; sådan som det
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også er sket sidenhen. For skønt jøderne alene havde æren
og forjættelsen om dette afkom (som der står i Sl 147, 20:
han har ikke gjort sådan ved andre folk), så har dog hedningerne så at sige haft tiggernes ret, og af Guds barmhjertighed just fået denne velgerning, som jøderne havde på
grund af Guds sandfærdighed eller forjættelse.
Sådan var herredømmet i kirken rent ud nægtet
moabitterne og ammonitterne, og dog var der mange enkelte af dem, som antog den jødiske tro. Sådan blev retten
i kirken rent ud frataget Kain og hans slægt; men at tigge
om denne nåde, det blev dem ikke forbudt eller frataget.
For skønt det for syndens skyld er Kain forbudt at sidde til
bords, så har han dog beholdt den ret, at han, om han ville,
kunne opsamle smulerne med hundene. Det betyder det
ord ”fra jorden”.
Men dette har jeg villet antyde af den grund, at det synes troligt, at mange af Kains efterkommere har sluttet sig
til de hellige patriarker. Men det var kun enkelte personer
i kirken, og de stod uden for embedet og regimentet, da de
ganske og aldeles havde tabt forjættelsen om, at det velsignede afkom skulle fødes af deres legeme. Nu er det ganske vist meget, at man mister forjættelsen; men dog er
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denne forbandelse sådan formildet, at de endnu beholder
retten til at tigge, og himlen ikke ganske nægtes dem, når
de kun vil holde sig til den sande kirke.
Men dette har Kain uden tvivl på mange måder søgt at
hindre. For han oprettede vel nye gudsdyrkelser og opfandt nye ceremonier, for at man skulle mene, at han også
var kirken. De, som derfor faldt af fra ham og sluttede sig
til den sande kirke, de er blevet salige, skønt de intet håb
kunne gøre sig om den ære, at Kristus skulle fødes af deres
legeme. Nu gå vi atter til teksten.
Dette er en underlig talefigur, at Moses taler om jorden
som om et dyr, der opspærrede sin mund og drak Abels
uskyldige blod. Men hvordan går det til, at han så gruelig
anklager jorden, der dog ikke samtykkede deri? Ja, hvad
der er endnu mere, fordi jorden er en god Guds skabning,
skete dette mod dens vilje og med modstræben, som Paulus siger i Rom 8, 20, at skabningen er forfængeligheden
underlagt, ikke med sin vilje. Svar: Dette sker til skræk for
Adam og alle hans efterkommere, så de må leve i gudsfrygt og vogte sig for mord. For Adam mener: Se, jorden
har opladt sin mund og opslugt din broders blod, den som
skulle have opslugt dig, du morder. Ganske vist er jorden
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god for de fromme og gudfrygtige, men for de ugudelige
er den fuld af kløfter. Sådanne gruelige ord bruger Adam,
for at forfærde og beskæmme morderne. Og der er ingen
tvivl om, at Kain, da han hørte disse onde ord af sin fader,
ligesom Judas blev sådan forfærdet og bestyrtet hos sig
selv, at han ikke vidste hverken ud eller ind. For disse ord:
som åbnede sin mund til at tage din broders blod af din
hånd er gruelige ord, og udtrykker morderens grusomme
misgerning klarere og tydeligere, end man kunne male
den.
v12a. Når du dyrker jorden, skal den ikke mere give dig sin
grøde.

Til Adam sagde han ovenfor sådan: torn og tidsel skal jorden bære dig; men her taler han anderledes og vil sige: du
har vandet og gødet jorden, ikke med en gavnlig og frugtbar regn, men med din broders blod, derfor skal den bære
mindre for dig end for andre; for det blod, som du har udgydt på den, skal hindre dens kraft og evne. Dette er den
anden del af straffen, nemlig den legemlige forbandelse,
sådan at én og den samme jord, dyrket af Adam og af Kain
på samme tid, skal være frugtbarere for Adam og i forhold
til hans arbejde bære mere for ham end for Kain, hvem den
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ikke skal give sin frugt efter hans arbejde, på grund af blodet, som hindrer jorden, der dog gerne efter sin kraft og
evne ville give sine frugter.
Men her må vi også tale noget om grammatikken,
nemlig at Moses her på dette sted kalder jorden haadamah;
men i det følgende sprog: ustadig og flygtig skal du være
på jorden, står erEz Men nu betyder adamah efter grammatikken et sådant sted eller plads på jorden, som man
dyrker, og hvorpå der er træer og andre vækster, som tjener til næring; men erez betyder hele jorden, hvad enten
den er dyrket eller ikke dyrket. Derfor går denne forbandelse især på den jord eller det land, som man dyrker for
behovets og næringens skyld, sådan at hvis Adam af et aks
får trehundrede korn, får Kain, morderen, næppe ti, så han
overalt ser vidnesbyrd om, at Gud er en fjende af blodsudgydelse og straffer den.
v12b. Fredløs og flygtning skal du være på jorden!

Dette er den tredje straf, som man endnu ser og erfarer på
alle mordere. For hvis de ikke forliges, har de intet sikkert
opretholdssted eller blivende sted. Og her står to ord, ustadig og flygtig, på hebraisk na va nad, som jeg plejer at
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skelne mellem på den måde, at na betyder en uvished og
usikkerhed på det sted, hvor man er, sådan som jøderne nu
er ustadige; for de har intet sikkert eller blivende sted, og
må hver time frygte for, at man befaler dem at rejse. Nad
derimod betegner usikkerhed i henseende til det sted, som
man ønsker at komme til og drager hen til; så når man intet
sikkert sted har, hvor man kan blive, endda dette kommer
til, at når man må forlade et sådant ustadigt og usikkert
sted, véd man ikke, hvor man så skal begive sig hen. Sådan
er denne ene straf en dobbelt, nemlig at man ikke kan forblive på et sted, men heller ikke véd, hvor man skal hen,
når man forjages fra dette uvisse sted. Sådan står der i Sl
109, 10: ”Hans børn skal strejfe om og tigge og gå og lede
i ruinerne”. Det vil sige, de skal intetsteds finde noget blivende sted, så når de ét år er i Grækenland, må de det næste år drage til Italien og så fremdeles.
Så aldeles elendige er nu jøderne; for de kan aldrig få
noget blivende sted. Men foruden denne elendighed pålægger Gud Kain endnu en anden, nemlig at han, når han
forjages og udstødes fra ét sted, ikke skal vide, hvor han
skal hen, så han må svæve sådan mellem himmel og jord
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og aldrig sidde i tryghed eller have et sikkert sted, hverken
til bolig eller til tilflugt.
Sådan hævnes én synd med tredobbelt straf. For Kain
bliver først berøvet den åndelige ære eller kirkestyrelsen;
for forjættelsen om det velsignede afkom, som skulle fødes af hans slægt, fratages ham. For det andet forbandes
jorden for ham; det er hans huslige straf. For det tredje må
han vandre omkring og ikke have noget blivende sted; det
er den borgerlige straf.
Dog bliver vejen til kirken endnu stående åben for
ham, men uden forjættelse. For hvis, som jeg ovenfor
sagde, nogle af hans efterkommere holdt sig til den sande
kirke og de hellige patriarker, er de blevet salige. Sådan
beholder han også husholdningen, men uden velsignelse.
Ligeledes også verdslig magt, så han kan bygge en by og
bo der, men må være uvis om, hvor længe. Sådan er han
rigtig en tigger i kirken, det huslige og det borgerlige liv.
Dog er der den formildelse ved denne straf, at han ikke
straks selv dræbes for mordets skyld, sådan som der sidenhen gives lov angående morderne; men at han opretholdes,
andre til eksempel, for at de skulle frygte Gud og vogte sig
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for mord. Dette være nu nok om, hvordan Kain syndede,
og hvad der var hans dom og straf for synden.
Men her kommer man nu med den betænkelighed, at
det er de fromme, som må lide sådan forbandelse og straf,
men at det går de ugudelige godt. For sådan siger Paulus i
1 Kor 4, 11, at han ikke har noget blivende opretholdssted.
Og netop sådan går det også os, vi som nu til dags prædiker evangeliet og lærer folk. For vi har intet blivende sted,
og må enten drage omkring i elendighed eller i al fald hver
time være forberedt derpå. Sådan gik det også Kristus,
apostlene, profeterne og patriarkerne.
Om Jakob siger Skriften i 1 Mos 25, 23: Den større
skal tjene den mindre. Men må ikke Jakob være tjener, idet
han af frygt for sin broder drager ud i elendigheden? Og
når han nu atter kommer tilbage, falder han sin broder til
fode og beder ham om nåde. Sådan er Isak den fattigste
tigger, og Abraham, hans fader, drager omkring blandt
hedningerne og havde intet af landet til eje, end ikke en
fodsbred, som Stefanus siger i ApG 7, 5. Men Ismael er
den rette konge, og har sønner, som han har avlet, der er
konger i landet Midjan, førend Israel kommer ind i det forjættede land. Sådan skal vi også snart hører, at Kain først
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byggede en by, og at der fra ham nedstammede hyrder,
mange slags arbejdere i kobber og jern, sangere og musikere osv. Alt dette synes jo at vise, at man med urette vil
tilregne Kain og hans slægt straffen og forbandelsen. For
den trykker mest den sande kirke, mens derimod de ugudelige har lykke og fremgang.
Denne forargelse har ikke alene truffet hedningerne,
men også de hellige selv, som Salmerne vise på mange
steder (Sl 37 og 73). Og profeterne, som Jeremias 2, 1,
bliver ofte uvillige derover, når de ser, at de ugudelige går
fri for al ulykke, mens de selv på mange måder må ængstes
og plages. Hvor bliver der da nu, kunne mangen sige, af
de ugudeliges forbandelse? Hvor bliver der af de frommes
velsignelse? Er ikke det modsatte sandt? Kain skal være
ustadig og flygtig, og imidlertid bygger han dog alligevel
først en by og et sikkert sted, hvor han kan forblive. Men
på sådanne spørgsmål og indvendinger vil vi senere hen
svare udførlig. Nu vil vi gå videre i teksten.
v13. Kain sagde til Herren: Min straf er for stor at bære.

Med denne tekst har Moses givet grammatikken og rabbinerne meget at bestille; for her gør de store anstrengelser
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og plager denne tekst forunderlig. Lyra beretter om nogles
mening, som har opfattet det som en bekræftelse, som om
Kain i fortvivlelse havde sagt, at hans synder var større
end at de kunne tilgives ham; sådan som også vi har oversat det. Og sådan har også Augustin forklaret det; derfor
siger han: Kain, du lyver; for Guds barmhjertighed er
større end alle synderes nød og elendighed.
Men rabbinerne opfatter det spørgende eller benægtende, som om Kain spurgte sig selv: Er da min synd
større, end at den kan forlades mig? Men skulle denne mening være rigtig, så ville deraf følge, at Kain ikke alene
ikke erkendte sin synd, men endnu dertil undskyldte sig og
trodsede mod Gud, som om han pålagde ham en sådan
straf, som han ikke havde fortjent. Sådan forfalsker rabbinerne næsten overalt Skriftens mening. Derfor begynder
jeg at blive dem fjendsk, og formaner dem, som læser
dem, at de endelig må læse dem med omhyggelig eftertanke og dom. For skønt de ved overlevering har fået noget
fra fædrene, så har de dog mangfoldig forfalsket det, hvorfor de også ofte har bedraget Hieronymus. Og digterne har
ikke sådan opfyldt verden med fabler, som de ugudelige
jøder har fyldt Skriften med falske udlægninger. Derfor
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koster det os ikke ringe møje at få Skriften ren og fri for
deres forklaringer.
Men denne vildfarelse kommer deraf, at de ganske vist
er kyndige i sproget, men ikke forstå, hvorom der handles
i teksten, det er, de er ikke teologer. For hvordan er det
muligt, at man ret skulle kunne dømme om ubekendte
ting? Men nu er hele sagen på dette sted den, at Kain anklages i sin samvittighed. Og dette er en sådan dom og anklage, at ingen ugudelig, ja end ikke Djævelen selv, kan
tåle den, som Jakob siger i 2, 19, at også djævlene skælver
for Gud, og Peter siger i 2 Pet 2, 11, at også englene, som
dog er store i styrke og magt, ikke kan udholde den dom,
som Gud skal lade udgå over spotterne. Sådan siger også
Manasse i sin bøn v. 5: ”Ingen kan modstå den vrede, du
truer syndere med”.
Sådanne sprog og eksempler vise tilstrækkelig, at Kain
ved denne dom ikke havde så meget mod, at han skulle
have sat sig op imod Gud og givet sig i ordveksel med
ham. For Gud er en almægtig kæmper, og retter den første
storm mod hjertet og griber samvittigheden. Derom véd og
forstå rabbinerne intet; derfor taler de sådan om denne
Guds dom, som om den skete af mennesker, da man enten
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nægter gerningen eller undskylder den. Men Guds dom er
noget andet; i den bliver du, som Kristus siger i Matt 12,
37, enten retfærdiggjort eller dømt af dit ord.
Derfor erkender Kain sin synd, skønt den ikke gør ham
så ondt som den straf, der pålægges ham. Det er derfor et
bekræftende udsagn, som vidner om hans skrækkelige fortvivlelse. Og at han i fortvivlelse taler sådan, det viser også
det, at han ikke tilføjer noget ord, som beviser ærbødighed,
og ikke siger: Ak kære Gud, eller kære fader, min misgerning er større osv.; men hans samvittighed er så forfærdet
og pint af skræk og fortvivlelse, at han ikke kan tænke på,
om der endnu er håb om nåde og forladelse. Sådan siger
brevet til hebræerne om Esau i 12, 16-17: For et eneste
måltid mad solgte Esau sin førstefødselsret. I véd, at da
han senere ønskede at arve velsignelsen, blev han vraget,
og skønt han med tårer søgte at omvende sig, fik han ingen
mulighed for det”. Sådan føler også Kain her straffen, og
denne gør ham mere ondt end synden; ligesom alle de gør,
som kommer i fortvivlelse.
Disse to hebraiske ord mineso og avon volder de
sprogkyndige meget arbejde. Hieronymus oversætter tek-
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sten sådan: min synd er større, end at jeg kan fortjene forladelse. Men Pagninus, en lærd og, som jeg synes, også
omhyggelig sprogkender, oversætter det sådan: min straf
er større, end at jeg kan bære den. Men på den måde gør
vi Kain til en martyr og Abel til en synder. Jeg har ovenfor
om det hebraiske ord nasa sagt, at når det står ved det ord
synd, betyder det at opløfte eller borttage synden, ligesom
vi i almindelighed siger at forlade synden, syndernes forladelse. Sådan står der ordret i Sl 32, 1: Salig den, som er
befriet for synden eller skylden. Dette gengiver vi sådan:
Salig den, hvis synd er forladt, eller hvis synd er ophævet;
som der står Es 33, 24: Folket, der bor der, har fået synden
tilgivet.
Det andet ord avoni afleder de af ordet anah, som betyder at lide nød eller elendighed, som i Zak 9, 9: din
konge kommer til dig fattig, eller egentlig elendig og plaget, hvor vor oversættelse har sagtmodig; ligeledes i Sl
132, 1: Herre, kom David i hu og alle hans elendigheder.
Deraf kommer også ordet ydmyghed, som Maria bruger i
sin sang i Luk 1, 48. Dette har foranlediget Pagninus til at
oversætte ordet avon med straf; da det dog her, som på
mange flere steder i Den Hellige Skrift, betyder synd eller
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misgerning; hvilket også ordet nasa, hæve, som står derhos, beviser.
Sådan ser vi, at de sprogkyndige, som intet andet er
end sprogkyndige og ikke forstår sig på teologiske sager,
har sin plage af sådanne steder, og ikke alene piner og plager Skriften, men også sig selv og sine tilhørere. Men man
skal først være sikker i sagen og den rette mening, at den
er én og overalt stemmer overens; sidenhen skal man på
den anvende grammatikken. Men rabbinerne gør det modsatte. Derfor gør det mig ondt og ærgrer mig, at lærerne og
de hellige fædre sædvanligvis har fulgt dem.
v14. Nu jager du mig bort fra agerjorden, og jeg må skjule mig
for dig og være fredløs og flygtning på jorden; så kan enhver,
der møder mig, slå mig ihjel.

Af disse ord fremgår det, at denne dom er talt og fældet af
Adams mund. Og først erkender Kain, at han udstødes af
styrelsen i huset og det borgerlige liv, dernæst også af kirken. Hvad forskel der er mellem ordene adama og arez,
har vi ovenfor sagt, nemlig at arez betyder hele jorden,
men adama et stykke land eller en ager, som man dyrker.
Derfor er dette Kains mening her: Jeg må nu fly for dig fra
det sted, som jeg har dyrket; og ganske vist står hele jorden
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mig åben, men jeg bliver ustadig og flygtig på den, det er,
jeg får intetsteds et blivende sted. Ligesom hos os de mordere, som er flygtet, straffes med landflygtighed. Og disse
ord viser tilstrækkelig, hvordan det skal forstås, som
Adam ovenfor sagde: Forbandet være du fra jorden, nemlig at Kain måtte være i elendighed. Og dette er en borgerlig straf, hvorved han udstødes af det borgerlige samfund
eller selskab.
Men at han siger: Jeg må skjule mig for dit ansigt, det
er den kirkelige straf og det rette band. For fordi Adam
havde præstedømmet og regeringen, og Kain for sin synds
skyld udelukkes af kirken, så fratages han tillige præstedømmets og regeringens ære. Men hvorfor Adam pålagde
ham denne straf, hørte vi ovenfor. Når du, siger han, dyrker jorden, skal den ikke mere give dig sin frugt, det er, du
er forbandet, og dit arbejde er også forbandet. Hvis du derfor blev hos os i dette land, så ville vi dø af sult med dig;
for du har fordærvet og forgiftet jorden med din broders
blod. Dette blod må du bære omkring med dig, og jorden
vil straffe dig.
Et næsten lignende sprog står der også i 1 Kong 2, 2933, hvor Salomo befaler Benaja, Jojadas søn, og siger:
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Hug Joab ned og begrav ham, og du skal bortskaffe det
uskyldige blod, som Joab har udøst, fra mig og fra min
faders hus. Og Herren skal lade hans blod komme tilbage
på hans hoved osv.; men David og hans afkom og hans hus
og hans trone skal have fred af Herren indtil evig tid. Som
om han ville sige: Hvis ikke Joab straffes for det uretfærdige mord, så må hele riget undgælde derfor og gå til
grunde i krig. Sådan mener også Adam her: Hvis du forblev i dette land, så ville Gud for din skyld straffe os så, at
jorden aldrig bar frugt.
Her vil vi nu svare på det spørgsmål, som blev berørt
ovenfor. Til Kain siges der: Ustadig og flygtig skal du
være på jorden, uagtet dog Kain først bygger en by, og
hans slægt derefter vokser og formerer sig sådan, at den
forførte, undertrykte og ødelagde hele Guds kirke, med
undtagelse af otte mennesker af Sets slægt. Den øvrige
store hob, som omkom i Syndfloden, fulgte Kain, som teksten klart siger i 1 Mos 6, 4: Guds sønner tog sig hustruer
af menneskenes døtre og avlede børn med dem, som var
vældige i verden. Fordi da Kain har en så stor slægt og
først bygger en by, hvordan er det da sandt, at han er ustadig og flygtig på jorden?
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Derpå vil vi svare af teksten; for hvad vi ovenfor af
Det Nye Testamente sagde om Paulus, apostlene, Kristus
og profeterne, det har en anden betydning. Når nu Adam
siger: ustadig og flygtig skal du være på jorden, så mener
han dermed, at han lader ham drage fra sig uden nogen
befaling eller noget bud om, hvorhen han skal drage. Han
siger ikke: drag mod øst; siger heller ikke: drag mod syd;
han nævner intet sted, hvorhen han skal drage, giver ham
hellere ingen befaling om, hvad han skal gøre, men støder
ham ganske bort fra sig, han må nu komme hvorhen han
vil, og gøre, hvad han vil, det bryder han sig ikke om; giver
ham hellere intet følge eller nogen forjættelse om beskyttelse, og siger ikke: Gud skal tage sig af dig og beskytte
dig; men ligesom hele luften er fri for en fugl, så den kan
flyve, hvorhen den vil, men den intetsteds har noget blivende sted, hvor den kan være sikker for andre fugles anfald, sådan jager faderen også Kain fra sig. Dette føler
Kain og derfor tilføjer han: Den, der finder mig, vil slå mig
ihjel.
Men Adam var ganske anderledes og bedre faren.
Også han havde syndet og var for syndens skyld kommet
under døden; men da han var udstødt af Paradiset, befalede
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Gud ham en fast gerning, nemlig at han på et bestemt sted
skulle dyrke jorden; tillige iførte han ham en klædedragt
af skind. Alt dette var, som jeg ovenfor sagde, et tegn på,
at Gud ville tage sig af ham og beskytte ham. Og bedre
end alt dette var den herlige forjættelse, som Gud gav
kvinden om hendes afkom, som skulle knuse slangens hoved. Af disse ting får Kain intet; men han jages blot ud til
et ubestemt sted og uden nogen fast gerning, uden nogen
forjættelse og befaling, ligesom en fugl, som uvis drager
omkring i den frie luft. Dette kan nu ret egentlig kaldes at
være ustadig og flygtig.
Sådan er alle de ustadige og flygtige, som ikke har noget ord eller bud af Gud, hvorved der befales om noget
bestemt sted eller nogen bestemt person. Sådanne var vi
under pavedømmet, da det vel ikke manglede på gudstjenester, på bestemte gerninger og øvelser; men alt dette
skete og foretoges uden Guds ord og bud. Det var en ret
kana’anæisk anfægtelse, nemlig ikke at have Guds ord,
heller ikke at vide, hvad man skal tro, hvorpå man skal
håbe, og hvad man skulle lide, men at gøre og foretage sig
alt på slump. For hvilken munk har der vel nogensinde været, som havde kunnet sige forvist, at han havde gjort ret i
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dette eller hint? For der var intet uden menneskesætninger,
og hvad fornuften havde opdigtet og udfundet, uden Guds
ord. Dengang var vi alle ustadige og vandrede omkring ligesom Kain, vidste ikke, hvad Gud ville mene og dømme
om os, om han var os nådig eller unådig, venlig eller
fjendtlig; for sådan lærte man os dengang. Sådan var hele
Kains slægt ustadig og flygtig; for den havde ikke nogen
forjættelse eller noget bud af Gud, vidste heller ikke, hvordan den skulle leve eller dø. Er derfor nogle af dem kommet til Kristi erkendelse og har sluttet sig til den sande
kirke, så er det ikke sket dem efter forjættelse, men af lutter
nåde.
Men Set, som sidenhen blev født, havde tilligemed sin
slægt en sikker forjættelse, dertil bestemte steder, en sikker form og orden på gudstjenesten, mens Kain derimod
var ustadig. For skønt han byggede en by, så var han dog
uvis om, hvor længe han skulle bo i den; for han havde
ingen forjættelse af Gud. Men hvad vi har uden Guds forjættelse, om det er vi usikre på, hvor længe vi skal have
det; for det kan Djævelen hvert øjeblik ødelægge for os
eller berøve os. Når vi derimod vandrer forsikrede og ru-
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stede med Guds bud og løfte, da kæmper Djævelen forgæves imod os; for Gud bekræfter og befæster alt ved sit bud.
Derfor, skønt Kain havde været herre over hele verden og
haft alle verdens skatte under sig, så er han dog ret ustadig
og flygtig, fordi ingen guddommelig hjælp er ham forjættet, han også berøves englenes beskyttelse og han intet andet har at forlade sig på end menneskelige planer. Som han
fremdeles siger:
v14b. så kan enhver, der møder mig, slå mig ihjel.

Det er en ligefrem følge af det andet. For fordi han er forladt af Guds og sin faders hjælp, heller ikke havde nogen
ret længere til præstedømmet eller regeringen, så ser han,
at han ingen vissere udsigt har, end at enhver, som finder
ham, slår ham ihjel. For han er udstødt både af det borgerlige og kirkelige samfund. Og dog beviser Gud en sådan
skurk endnu en dobbelt velgerning. Regeringen og kirken
har han mistet; men han beholder sit liv og får endnu afkom. For Gud forjætter ham, at han skal værre sikker og
tryg på sit liv, og giver ham dertil en hustru. Dette er to
velgerninger, som ikke er at foragte, som Kain slet ikke
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havde kunnet vente, da han først hørte dommen af sin fader.
Men dette overgår ham, for at han må få lejlighed
og rum til at gøre bod; skønt det overgår ham kun ligesom
tilfældigvis og uden noget bud. For Gud tilføjer ingen forjættelse. Ligesom også vi under pavedømmet kun ligesom
tilfældigvis (så at sige) har fået nåde. For vi havde intet
sikkert løfte for os, om at det skulle komme derhen, at
endnu i vort levende liv sandheden skulle komme for dagen og Antikrist åbenbares. Men denne dobbelte velgerning overgår også Kain for de udvalgtes skyld. For det er
meget muligt, at mange af Kains slægt er blevet salige, idet
de har sluttet sig til den sande kirke og omvendt sig, ligesom det siden hos jøderne også gik dem af hedningerne,
som sluttede sig til jøderne (proselytterne).
Sådan var der en alvorlig og vægtig lov om, at man
ikke skulle bruge nogen af ammonitterne eller moabitterne
til nogen betjening i kirken, og dog er der blevet mange
salige både af moabitterne og ammonitterne, som er kommet til Judas konger og har tjent hos dem. Sådan var også
Ruth, vor herres og frelsers Kristi stammoder, en moabit,
Ruth 4, 10. 17. Derfor var dette så at sige en tilfældig nåde
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og gik uden for reglen, idet den ikke forhen var bekræftet
ved nogen bestemt forjættelse.
Sådan er Na’aman, 2 Kong 5, 17, ligeledes ninevitternes konge, Jonas 3, 6, Nebukadnezar, Dan 4, 34, EvilMerodak, 2 Kong 25, 27, og flere andre af hedningerne
blevet salige ved en sådan undtagelsesvis nåde, for de
havde ikke forjættelsen om Kristus, sådan som jøderne.
Sådan får også Kain her beskyttelse for sit liv samt en hustru og afkom, for de udvalgtes skyld, som skulle frelses
ved den undtagelsesvise nåde. For skønt hans slægt, sådan
som nu blev sagt om moabitterne, skulle leve under forbandelsen, så have dog nogle patriarker taget sig hustruer
deraf og er trådt i venskabelig forbindelse med dem.
v15. Men Herren sagde til ham: »Nej, hvis nogen slår Kain
ihjel, skal det hævnes syv gange.«

I et brev til biskop Damasus af Rom skriver Hieronymus,
at Kain bad Herren om, at han måtte dræbes, og denne mening holder han trøstig på, som om den var sand og sikker.
Ham følger også Lyra og siger ligefrem, at dette giver sig
selv og nødvendig følger af teksten. Men for denne vildfarelse kunne de takke sine rabbinere, for den sande mening er denne, at ingen skulle dræbe Kain. For her holder
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Gud dom og lader morderen beholde én trøst, idet han
skænker ham livet og sidenhen lader ham gifte sig.
Men hvordan er det troligt, fordi det er Gud, som holder dom, at det ugudelige menneske skulle have bedt om
døden? Nej, fordi døden er syndens straf, skyer og flyer
han den som en straf; derfor lader vi sådant rabbinsk snak
fare. Sådant er det også, når Lyra taler om, hvordan man
skal dele denne tekst, og at meningen er denne: Den, som
dræber Kain, skal straffes hårdt; og hvad der tilføjes: han
skal straffes syvfold, det udlægge de sådan: Kain skal
straffes i syvende led.
Sådanne fabler og løgne passe sig godt for rabbinerne,
siden de har foragtet Det Nye Testamentes klare lys. Men
os forvolder de dobbelt arbejde; for vi må både redde og
rense teksten for sådanne forfalskninger, og tillige revse
sådanne falske og unyttige forklaringer. Men derfor plejer
jeg undertiden at fremstille dem, for at man ikke skal sige,
at vi hovmodig foragter dem eller ikke har læst deres bøger
og ikke bryder os om dem. For vi læser og forstår dem
nok; men læser dem med eftertanke og prøvelse, og tillader ikke, at Kristus fordunkles eller Guds ord forfalskes af
dem.
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Derfor forandrer ikke Herren her sin dom, at Kain skal
være forbandet på jorden. Dog viser han ham denne undtagelsesvise nåde for de udvalgtes skyld, som endnu skulle
blive salige af dette forbandede folk og den øvrige bærme,
at han siger, man ikke skal dræbe Kain, sådan som Kain
frygtede for. Og det er uden nød, at man sønderriver teksten sådan, som rabbi Salomo gør, der sætter et stort skilletegn efter disse ord: den, som dræber Kain – som om
teksten her skulle være afbrudt og den øvrige mening fortiet, sådan som hos Virgil og henfører de følgende ord: på
ham skal det syvfold hævnes til Kain, som skal være blevet dræbt i den syvende slægt. For Kain avlede Enok,
Enok fik sønnen Irad, Irad fik Mehujael, Mehujael fik Metushael, og Metushael fik Lemek.
De opdigter nemlig, at Lemek, da han var blevet gammel og havde et svagt og dårligt syn, af sin søn Tubal-Kain
blev ført ind i en skov for der at jage og skyde; men Kain
som flygtning havde skjult sig der, og idet Lemek skød
efter et vildt, traf han uforvarende Kain og dræbte ham.
Dette er lutter jødiske fabler, og fortjener ikke at omtales i
vore skoler. Dertil er de også mod teksten. For hvis den
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syvende slægts tid var blevet bestemt for Kain til at dræbes
i, hvordan var han da ustadig og flygtig på jorden?
Derfor fordømmer vi denne tåbelige mening og har
god grund og ret dertil; for den strider imod det, som Gud
i forvejen har sagt, han som ikke vakler og som ikke angrer
noget, sådan som et menneske, 1 Sam 15, 27. Det skal man
i hele Skriften omhyggelig se og give agt på, at ikke nogen
efterfølgende mening kommer i strid med nogen foregående. Når de fremdeles også siger, at Lemeks straf var
Syndfloden, da gendriver Lyra dem rigtig og siger, at
Syndfloden var en fælleds straf for alle ugudelige. Derfor
lader vi sådanne løgne fare og beholder den rette mening,
at nemlig Kain frygter for, at han måtte dræbes af enhver,
som møder ham, og at derfor Herren forbyder det, og sætter en straf derfor, som er syv gange større.
Men også derom taler Lyra, hvordan den, som dræbte
Kain, kunne fortjene syvfold straf, da jo dog Kain havde
dræbt sin broder? Men hvortil er det fornødent, at man i
sådanne ting så nøje vil forske efter Guds råd og vilje, især
da det jo er vist, at Kain fik lov til at beholde den tilfældige
nådes beskyttelse, eller, som vi siger, en forjættelse og velsignelse, sådan som loven giver?
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For forjættelser er af to slags, som vi ofte lærer. De
første er lovens, hvilke, så at sige, beror på vore gerninger,
som denne i Es 1, 19: ”Hvis I er villige og lydige, skal I
fortære landets goder”. Ligeledes 2 Mos 20, 6: ”Dem, der
elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed
i tusind slægtled”. ; Ligesom også den ovenfor: Hvis du
gør godt, da er du behagelig. Men sådanne lovens forjættelser har gerne hos sig sine trusler. Anderledes er nådens
forjættelser, ved hvilke der ingen trussel står, som denne i
5 Mos 18, 18: ”Jeg vil oprejse dem en profet, ligesom dig”.
Ligeledes Jer 31, 33: ”Jeg skriver min lov i deres hjerte”.
Ligeledes 1 Mos 3, 15: ”Jeg vil sætte fjendskab mellem
dig og kvindens afkom”. Sådanne forjættelser bero ikke
på vore gerninger, men ene og alene på Guds godhed og
nåde, at han vil gør sådan. Sådan har vi forjættelsen ved
dåben, alterets sakramente, ved nøglemagten, osv., hvori
Gud åbenbarer os sin nåde, vilje og gerning.
Et sådant løfte giver ikke Gud her Kain, men siger
alene, at den der dræber ham, skal straffes syv gange. Men
Adam havde en sådan forjættelse om nåde, og Kain, som
den førstefødte, havde af sine forældre skullet arve og
modtage den. Men det var et rigt løfte om evig ære; for
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Gud forjættede et afkom, som skulle knuse slangens hoved, uden nogen menneskelig fortjeneste og gerning. For
der var ingen betingelse derved; såsom: hvis du ofrer, hvis
du er from eller deslige.
Hvis du nu med denne forjættelse sammenligner, hvad
der her siges Kain, så er det et stykke brød, som man rækker en tigger. For livet bliver ikke ligefrem lovet ham; men
det får han, at Gud truer dem, som ville dræbe ham. Men
han siger ikke: Ingen skal dræbe dig; siger heller ikke: jeg
vil lede og styre de andre sådan, at de ikke skal dræbe dig;
for da havde atter Kain med tryghed kunnet komme for
Gud og sine forældre; men han byder kun, at folk ikke skal
slå ham ihjel. Skulle det nu være en forjættelse, så måtte
det være en sådan, som beroede på menneskegerninger; og
dog er den ikke at foragte, ligesom jo også lovens forjættelser indeholde herlige ting.
Augustin siger, at Gud i gamle dage gav romerne sådan magt for deres tapperheds skyld. Ligesom også endnu
den dag i dag sådanne lande, hvis indbyggere afholder sig
fra mord, horeri og tyveri, har større gaver end de, som
ikke afholder sig fra sådanne synder; og dog har statsvæsenet og det borgerlige liv, selv om de efter fornuftens
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dom er på det bedste beskikkede og ordnede, intet mere
end sådanne timelige forjættelser.
Men kirken har evige forjættelser om nåden; men
skønt Kain ikke havde disse, så var det dog meget, at han
beholdt de legemlige forjættelser, nemlig at han ikke
straks igen dræbes, men endnu tager en hustru, avler børn,
bygger en by, dyrker jorden, opdrætter kvæg og ikke ganske og aldeles udelukkes fra alle menneskers samfund og
selskab. For Gud kunne ikke blot fratage Kain alt dette,
men kunne også tilskikke ham alle slags sygdom og skrøbelighed, såsom pest, epilepsi, slag, stentilfælde, podagra
osv.

Og dog indlader folk sig næsvist på at tale om,

hvordan Gud kunne gøre Kains forbandelse syv gange
større. Ligesom han derfor ovenfor fratager Kain al velsignelse, både åndelig og timelig, sådan formilder han det
her og byder, at ingen skal slå ham ihjel; men lover ham
ikke, at alle mennesker også vil adlyde dette bud. Derfor
er han fremdeles ustadig og flygtig, skønt denne legemlige
forjættelse endnu står der. For det kan hænde, at han, hvis
han forbliver ond, dræbes straks; hvis han derimod opfører
sig godt, kan han leve længere; for han får intet sikkert
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løfte. Og sådan er de legemlige eller lovens forjættelser
usikre og uvisse, om de end er store og herlige.
Om nu Kain virkelig blev slået ihjel, kan jeg ikke sige
forvist; for Den Hellige Skrift fortæller ikke tydelig
derom. Det alene kan man bevise af teksten, at der ikke er
givet ham noget sikkert løfte, men at Gud har overladt ham
til et usikkert og ustadigt liv og kun truet de ugudelige og
befalet, at man ikke skulle slå Kain ihjel, fordi der skulle
følger sikker straf på en sådan gerning; men han lovede
ham ikke, at han skulle passe på og forebygge, at han blev
dræbt. Men nu véd vi, hvad der er lovens væsen, og hvordan det går med den, nemlig at det altid er den mindste
del, som adlyder den. Skønt det derfor ikke er skrevet når,
hvor og af hvem Kain er blevet slået ihjel, så er det dog
troligt, at han er blevet det; dog omtaler Skriften det ikke,
ligesom den heller ikke omtaler, hvor mange år han levede
og på hvilken tid han blev født og døde. For han er omkommet og død tilligemed sin slægt, som man siger i det
barbariske ordsprog: Uden kors, uden lys, uden Gud, med
undtagelse af nogle få, som ved den undtagelsesvise nåde
er blevet frelst og salige.
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Men her er endnu et spørgsmål, nemlig hvem disse ord
angår: Den, der finder mig, slår mig ihjel? For det er vist,
at der den gang endnu ikke var flere mennesker, end
Adam, Eva og nogle døtre. Derfor ville jeg gerne svare
sådan, at Moses med disse ord sigter til, at de ugudelige
flyr, og der er ingen, som forfølger dem, Ordsp 28, 1, og
indbilder sig fare, hvor der ikke er nogen. Ligesom vi
endnu ser på mordere, at de frygter der, hvor det er sikkert
og uden al fare, og intetsteds har ro på sig; for overalt tror
de at se døden for øjne.
Men fordi der i Guds bud følger: den, som dræber Kain
osv., så kan man ikke forklare dette om Kains frygt alene;
for Kain havde søstre, og frygtede måske mest for den,
som han tog til hustru, at hun kunne hævne sin dræbte broder. Desuden kunne han jo måske gøre sig håb om et længere liv, og indså, at Adam ville få flere sønner, og frygtede således for alle Adams efterkommere, og denne frygt
forøgedes derved, at Gud kun gav ham en usikker forjættelse. For jeg tror ikke, at Kain var bange for de vilde dyr,
for at de skulle dræbe ham. For hvad kommer det dyrene
ved, at Gud med syvfold straf truer den, som dræbte Kain?
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v15b. Og han satte et mærke på Kain, for at ingen, der mødte
ham, skulle slå ham ihjel.

Hvad dette var for et tegn, derom finder man intet i Den
Hellige Skrift; derfor har den ene fundet ud dette, den anden hint. Dog stemmer de alle overens i ét, idet de forstår
det sådan, at det var en stor skælven og bæven i Kains hoved og alle hans lemmer, og som grund dertil angiver de,
at det ikke er troligt, at Gud skulle have forrykket, forandret eller lemlæstet noget lem på hans legeme, men at han
vil lade legemet forblive sådan, som det var skabt, og kun
tilføjede det et ydre tegn, som enhver kunne se, nemlig en
sådan skælven og bæven. Dette er nu fædrenes tanker
derom; onde er de jo ikke, men man kan ikke bevise dem
af Skriften. For det kunne vel være et andet tegn, som vi
næsten ser på alle mordere, nemlig at de straks vender sine
øjne bort, har et stift og grumt blik, og ikke længere den
naturlige mildhed, som øjne plejer at have.
Dette tegn være nu hvad det vil, så er det i sandhed en
gruelig og skrækkelig straf, at Kain må bære det på sit legeme hele sin livstid til straf for et så forfærdeligt mord,
og at han tillige, med dette skammelige, stygge og fæle
tegn, af sine forældre forstødes ud i elendighed, ligesom
et forhadt uhyre. For om han end beholder livet, som han
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havde bedt om, så er det dog et skamliv, fordi det bærer på
sig et skammeligt mærke og tegn på mordet, men dette
ikke alene for at han skulle erindre de synder, han havde
begået, og sørge derover, men for at også andre derved
skulle afskrækkes fra mord. Heller ikke kunne han ved nogen anger blive dette tegn kvit eller slette det ud, men han
måtte hele sin livstid bære det på sig som et tegn på Guds
vrede og en straf for mordet, ligesom elendigheden, forbandelsen og andre straffe.
Men her er at mærke, at ovenfor står det hebraiske ord
harag, der betyder at dræbe, men her står ordet nata, at slå.
Så at han altså vil have ham sikret ikke alene for døden,
men også for al anden fare, som kan bevirke døden. Men
det er, som jeg forhen sagde, en lovens forjættelse. Gud
byder kun, at ingen skal slå Kain ihjel, og truer med syvfold straf; men han tilsiger ham ikke, at enhver vil følge
dette bud. Dog er det bedre, at Kain har en sådan lovens
forjættelse, end at han ganske og aldeles skulle være uden
forjættelse.
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v16. Så forlod Kain Herren og slog sig ned i landet Nod øst for
Eden.

Dette er også en forunderlig tekst, og det er godt, at ikke
rabbinerne, efter sin sædvanlige vis, har opdigtet noget
sælsomt og urimeligt dertil. Men Moses lader atter her læseren betænke, hvad det var for en ynkelig og bedrøvelig
skilsmisse. De kære fromme forældre havde allerede tidligere mistet Abel; nu må, på Guds befaling, også den anden
søn drage ud i elendighed, belæsset med forbandelse for
syndens skyld, han, til hvem dog forældrene havde haft det
håb, at han skulle være den eneste arving af det guddommelige løfte, og som de derfor fra barnsben af havde holdt
såre meget af. Dog er de lydige mod Guds bud og udstøder
ham efter befalingen.
Derfor må man her med rette rose og love deres lydighed mod Gud eller gudsfrygt. De havde også i Paradiset af
egen erfaring lært, at det slet ikke var nogen ringe synd, at
afvige fra Guds bud. Derfor har de sikkert tænkt som så:
Se, vor synd er straffet med døden og utallig anden jammer, hvori vi er nedkastet efter at være blevet forstødt af
Paradiset; fordi nu også vor søn har syndet gruelig, søm-
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mer det sig ikke for os at modstå Guds vilje og hans retfærdige dom, skønt det er os en stor hjertesorg og gør os
såre ondt.
Vi kende fortællingen om kvinden fra Thekoa, at Joab
beskikker hende til at gå i forbøn for den flygtede Absalon.
For hun sagde i 2 Sam 14, 2, at efter at hun allerede havde
mistet én søn, var det såre urimeligt, at hun også skulle
berøves den anden. Og Rebekka sagde i 1 Mos 27, 45 til
sin mand Isak, da hun mærkede, at Esau var vred: Hvorfor
skal jeg berøves begge mine sønner på én dag? Men denne
hjertesorg overvandt Adam og Eva og dræbte sådan ligesom forældrefølelsen. For foruden at de forstod, at man
måtte adlyde Guds vilje, var de også blevet advarede ved
sit eget eksempel. For tidligere var de for syndens skyld
blevet udstødte af Paradiset; men nu frygter de for, at hvis
de beholdt sin søn hos sig mod Guds vilje, kunne de uddrives af hele verden.
Dette er sandelig en mærkelig tildragelse, som såre
priser lydigheden mod Gud og formaner til gudsfrygt, som
også Paulus gør i sit første brev til korintherne, som fra
først til sidst er skrevet imod menneskehjertets sikkerhed.
For skønt Gud er nådig og barmhjertig, skal man derfor

608

ikke synde; for han er alene nådig og barmhjertig mod
dem, som frygter ham.
Men ligesom det for forældrene var den største sorg,
at de måtte miste sin søn, sådan tror jeg også, at denne afsked måtte gøre Kain såre ondt, for han må ikke alene forlade sit hjem, sine kære forældre og deres beskyttelse, men
også førstefødslens arveret, styrelsens og præstedømmets
forrang og kirkens samfund. Derfor siger teksten: Han gik
bort fra Herrens ansigt. Men nu har vi ovenfor omtalt,
hvad Skriften forstår ved Herrens ansigt, nemlig de ting,
hvori Gud åbenbarer sig for os og viser, at han står os bi.
Sådan var i Det Gamle Testamente ildstøtten, skyen og nådestolen Herrens ansigt. I Det Nye Testamente er det dåben, alterets sakramente, prædikeembedet o. lign. For ved
disse ting viser Gud os ligesom ved et synligt tegn, at han
er hos os, antager sig os og er os gunstig.
Sådan gik nu Kain ud fra det sted, hvor Gud viste og
åbenbarede sig, og hvor Adam havde sit sæde som en ypperstepræst og jordens herre, og kom til et andet sted, hvor
der ikke var noget Guds ansigt, heller ikke noget synligt
tegn, hvorved han havde kunnet trøste sig med, at Gud var
hos ham og var ham gunstig. Han beholdt alene de ting,
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som er fælles for alle skabninger, også dyrene, som sol og
måne, dag og nat, vand, luft osv. For dette er ikke tegn på
Guds uforanderlige nåde, men er tegn på Guds velsignelse
og godhed mod alle skabninger.
Derfor var det en sørgelig bortgang for Kain, som bestemt ikke foregik uden skrig og gråd, at han må skilles fra
sine forældre, som dog i denne elendighed og dette usikre
liv lader en søster følge med ham til hustru, for at hun skal
bo og leve med ham; men de véd ikke, hvordan det skal gå
dem begge to, sønnen og datteren. Sådan bliver deres bedrøvelse og hjertesorg større, fordi de må miste tre børn på
én gang. For sådan måtte de lade Kain drage fra sig. Og
hvordan kunne man også tænke og tale anderledes derom,
da der jo sidenhen følger: Kain kendte sin hustru?
Men hvor blev der da af Kain? Moses siger, at han blev
i landet Nod. Dette navn (der betyder landflygtighedslandet) får landet af ustadige og flygtige beboere. Men hvor
ligger dette land? Hinsides Eden, mod øst. Dette er en
mærkelig tekst; Kain kommer til et sted, beliggende mod
øst; men som han kommer derhen, var han ikke tryg; for
det var landet Nod, hvori han ikke kunne bosætte sig i ro.
For der var ikke Guds ansigt, som han havde forladt hos
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sine forældre, der boede sådan, at de havde Paradiset enten
ved siden, eller vest for sig. Men Kain må flygte, og drager
mod øst, sådan at kana’anæerne adskilles fra Adams slægt
ved Paradiset, som lå midt imellem. Denne tekst beviser
også, at Paradiset blev stående, også efter at Adam var blevet udstødt deraf, og først ved Syndfloden blev det ganske
ødelagt.
Sådan stemmer teksten også overens med deres tanker,
som mener, at Adam blev skabt i damascenernes land, og
at han siden efter, da han for syndens skyld blev fordrevet,
boede i Palæstina, sådan at midten af Paradiset var det
sted, hvor sidenhen Jerusalem, Betlehem og Jeriko lå, på
hvilke steder Kristus og Johannes mest opretholdt sig. For
at disse egnes nuværende beskaffenhed passer ilde dertil,
det er Syndflodens skyld, som har ødelagt alt, forrykket
og forandret bjergene, vandene og flodernes udspring. Og
det kan hænde, at Hovedskalstedet, hvor Kristus ofrede sig
for vore synder, sidenhen var dér, hvor på patriarkernes tid
kundskabens træ på godt og ondt stod, sådan at det med
hensyn til stedet er sammentræf med den død og fordømmelse, som Djævelen har indført, og livet og saligheden,
som Kristus atter har erhvervet os.
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Det er heller ikke uden grund, at Daniel i 9, 26 bruger
en ny måde at tale på, når han siger, at byen og helligdommen skal fordærves, og at enden derpå skal komme som
med et vandskyl. Som om han ville sige: Det første Paradis
blev ødelagt og tilintetgjort ved Syndfloden; men det andet Paradis, hvori forløsningen er sket, skal forstyrres og
ødelægges ved romernes syndflod.
Med disse tanker stemmer det også overens, at ligesom
Babel var det jødiske folks ødelæggelse, sådan begyndte
denne ulykke straks dermed, at Kain og hans slægt boede
på det sted på jorden, hvor siden Babel blev bygget. Dette
er nu mine tanker og formodninger, som jeg til dels har fra
fædrene. Men om man end ikke kan kalde dem ganske
visse, så er de dog sandsynlige og indeholder intet ugudeligt. Efter Syndfloden så Noa en ganske anden skikkelse på
jorden end forhen; for ved et sådant mægtigt og rasende
vand er bjergene blevet jævnede, flodernes udspring ødelagte og floderne selv forandrede.
v17. Og Kain kendte sin hustru, og hun blev gravid og fødte
Enok. Så byggede han en by og gav den navn efter sin søn Enok.

Det må man her forundre sig over, at Moses beskriver
Kains børns slægt før end Guds børns. Men dette sker efter
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Guds særlige råd. For denne verdens børn overgår i dette
liv Guds børn efter den første forjættelse. For kvindens afkom har en åndelig forjættelse; men slangens afkom tilvender sig den legemlige velsignelse; for den bider det
velsignede afkom i hælen, sådan at det legemlige går foran
det åndelige.
Men sidenhen finder heri en stor ulighed sted. For
skønt Kains slægt først fortælles, ser vi dog, at Helligånden tager sig mere af de frommes slægt. For ved den sætter
han ikke en blot og bar fortegnelse over navnene, men regner også omhyggelig deres år og omtaler, når de er døde.
Han siger ikke alene, hvad de har gjort, sådan som her siges om Kains børn, men hvad Herren har gjort og talt med
dem, hvad han har forjættet dem, hvordan han har hjulpet
dem i nøden, hvordan han har velsignet dem osv.
Af sådant omtales intet ved Kains ugudelige slægt,
men straks Moses har sagt, at Kain avlede Enok, sin søn,
og byggede en by, som han kalder efter sin søns navn, afbryder han straks, taler ikke mere om dem, men begraver
straks Kain ved disse ord, sådan at han hverken bryder sig
mere om hans liv eller om hans død, men kun ihukommer
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den legemlige velsignelse, hvordan de avlede børn og byggede. For ligesom Gud ikke fratog morderen Kain den
gave at avle børn, sådan lod han ham også beholde den
gave at styre og herske. Dog mistede han en så rig jordens
velsignelse, som Adam har, fordi jorden drak hans broders
blod, som vi ovenfor har omtalt.
Men Helligånden fortæller dette, for at vi deraf skal se,
hvordan der straks i begyndelsen var to slags kirker, en,
der bestod af Satans og kødets børn, som formeredes hurtig og stærkt; den anden, der bestod af Guds børn, som er
svag og langsomt formerer sig. Men skønt Skriften ikke
omtaler, hvordan disse to kirker levede med hinanden, så
kan man dog, fordi der er sagt: jeg vil sætte fjendskab mellem dig og hendes afkom osv., let forstå og med vished
vide, at Kains kirke var Adams kirke bitterlig fjendsk. Sådan viser også teksten klart nok, at menneskenes børn blev
så stærke og tog sådan overhånd, at de næsten kuldkastede
og ødelagde Guds børns kirke. For i Syndfloden blev ikke
mere end otte mennesker reddede; hele den anden store
hob og slægt ødelagdes og omkom i vandet for syndens
skyld.
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Men dette er en almindelig jammer for alle tider, at når
den sande kirke formerer og forbedrer sig, så gør den af al
magt Satan og de ugudelige modstand; men ved fjendens
ondskab trættes den, og viger enten for fjendens raseri og
lader sig overvinde af korset og anfægtelserne, eller lader
sig underkue af vellyst og rigdom. Sådan blev Adams
slægt træt og svag ved en så langvarig kamp med menneskenes børn og lå under på otte mennesker nær, som blev
frelst. For da det ugudelige væsen havde, overhånd, og
også de fromme veg, kom Gud til sidst og opretholdt den
tiloversblevne lille hob af fromme; men de andre, som
både havde forført andre og selv var blevet forført, sammenfatter han under én dom og straffer dem på én gang.
Ligesom vi håber og tror, at det også ved den yderste dom
vil gå sådan til.
Her opstår mange spørgsmål. Hvem var vel Kains hustru? Og på hvilken tid begik han mordet? Gjorde han det,
førend han var blevet gift, eller mens han allerede var i
ægtestand? Og jøderne siger da, at hver gang Eva fødte,
fødte hun altid tvillinger, en dreng og en pige. Derfor tog
Kain til ægte sin søster Calmana, men Abel Dibora. Og
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om det er sandt eller ikke, véd jeg ikke; det har hellere ingen fare for kirken, om man ikke så nøje og sikkert kan
vide dette. Det er sikkert, at Kain havde sin søster til hustru. Men skønt ingen med sikkerhed kan bevise, om han
allerede havde hende dengang, da han begik mordet, så
synes dog teksten at antyde, at han dengang var gift; for
den siger, at begge brødrene allerede havde fået sin arv,
fordi deres fader havde overdraget Abel kvægrøgten, men
Kain agerdyrkningen: derfor vil jeg nok tro, at de dengang
begge to allerede var gifte.
Og dermed stemmer det også, hvad der ovenfor siges,
at Kain og Abel efter nogen tids forløb ofrede til Herren.
For det udlægger man sådan, at disse unge ægtemænd ved
årets ende ofrede af nye frugter, som var voksede for dem
i deres ægteskabs første år, nemlig Kain førstegrøden af
jorden, men Abel det førstefødte af fårene. Denne årstid
var høsten, når man nu har indsamlet, hvad der er vokset
af jorden, ligesom sidenhen jøderne på den tid havde forsoningsfesten. For det synes, som om Moses med omhyggelighed har mærket sig fædrenes eksempler, samlet dem
og bragt dem i lov. Da derfor de unge ægtemænd ville
takke Herren for hans velsignelse og enhver ofrede sin
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gave, men alene Abels gave var Gud velbehagelig, da blev
Kains hjerte besat af Satan og gennemstrømmet af harme
og fjendskab mod hans broder, hvoraf til sidst dette elendige mord fulgte. Dette er jødernes mening, som jeg fortæller af den grund, at den synes at være nær sandheden.
For, som jeg ovenfor sagde, skal man læse jødernes skrifter sådan, at vi ikke give slip på magten til at dømme
derom, men beholder, hvad der stemmer med sandheden,
derimod forkaster og gendriver, hvad der er opdigtet og
falskt.
Men hvis Kain dengang endnu ikke var gift, så er det
sandelig så meget mere forunderlig, at han sidenhen kunne
få en hustru, og den jomfru er sandelig stor ros værd, som
tog ham. For hvad stor glæde kunne hun vel have af sådan
at blive gift, med sin broder, som var en morder, forbandet
og udstødt af menigheden? Og uden tvivl har hun for sin
faders fod spurgt ham, hvorfor han dog ville give hende,
en uskyldig, til en forbandet morder og forstøde hende i
elendighed? Ligeledes var hun vel med rette bange for eksemplet og ængstede sig for, at han måske kunne behandle
hende på samme måde, som han havde behandlet sin broder.
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Derfor måtte Adam, siden han kunne få dette ægteskab
i stand, sandelig have talt godt og overtalt datteren til at
følge Kain. For skønt Kain var forbandet og bar syndens
straf på sin nakke, så ville dog Gud, sagde han vel, se til
hendes uskyldighed, bevare og velsigne hende. Jeg tvivler
heller ikke på, at Kain ved denne sin hustru, som i hellig
tro på Gud og lydighed mod sine forældre tog denne blodtørstige broder, har fået mangen velsignelse og særlig velgerning gennem hele sin slægt; for ligesom Kristus er blevet omskærelsens tjener for Guds sanddruheds skyld, for
at stadfæste forjættelserne til fædrene, men hedningerne
skulle prise Gud for hans barmhjertigheds skyld Rom 15,
8-9. (for hedningerne havde ingen forjættelse), sådan er
denne samme undtagelsesvise nåde også overgået Kains
slægt. Sådan er der to meninger om Kains ægteskab; men
hvilken der er sand og rigtig, véd jeg ikke. Er han blevet
gift efter mordet, så fortjener hans hustru sandelig højt og
herlig at roses, fordi hun foretrak forældrenes magt og
vilje for sin vilje og lod sig gifte med en forbandet morder.
Dog forekommer det mig, at den første mening er
sandsynligere, fordi vi i teksten har et åbenbart vidnesbyrd
om, at arven var blevet delt. Og sådan måtte Kains hustru
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med nødvendighed følge ham; for fordi mand og hustru er
ét legeme, ville Adam ikke skille dem fra hinanden, og hustruen måtte således også bære en del af mandens forbandelse og straf. Ligesom på den anden side Kains efterkommere igen har fået godt af den velsignelse, som overgik
den uskyldige hustru. Sådan blev Farao i Egypten frelst på
Josefs tider, 1 Mos 41, 39, ninevitternes konge blev også
salig, Jon. 3, 11, skønt de ikke var af Guds folk. Sådan er
det også min tro, at nogle af Kains efterkommere er blevet
salige; skønt Kain ganske og aldeles havde tabt forjættelsen om det velsignede afkom.
Kains efterkommere.

Hvad angår navnene på Kains efterkommere, da tror jeg,
at de ikke var uden betydning eller udtænkte på en slump,
men med velberåd hu og ingenlunde uden sin særlige betydning, ligesom også navnene på de fromme patriarker.
Adam betyder et menneske, Eva de levendes moder, Kain
en arving eller ejendom; Abel intethed eller forgængelighed. Sådan betydning har også mange hedenske navne.
For visselig er der i navne undertiden en hemmelig spådom eller forudsigelse. Sådan udtrykker også navnet Enok
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et særligt håb, Kain eller meget mere hans hustru til trøst,
som kaldte ham Enok af ordet hanach, der betyder at overgive eller indvie.
Og dette ord står ofte hos Moses, sådan når han siger i 5
Mos 20, 5: Den mand, som har bygget et nyt hus og ikke
indviet det, han skal ikke drage i krigen. Men nu betyder
at indvie her at tage i besiddelse eller i brug; og når dette
sker for første gang, sker det altid med glæde og lykønskning. Da således Kains hustru fødte, sagde Kain: Enok, det
vil sige: ”indvi ham!” for det er imperativ. Som om han
ville sige: gid denne begyndelse må blive god og glædelig
for os; min fader har forbandet mig, og jeg er for min synds
skyld forstødt fra hans ansigt, må bo alene, og jorden giver
mig ikke sin frugt; men havde jeg ikke syndet, ville den
have givet mig rigeligere; og dog viser Gud mig nu en undtagelsesvis nåde, det er en god og glædelig begyndelse; gid
det må gå godt! Men ligesom Enok her i Kains slægt er
begyndelsen på den legemlige velsignelse, sådan er sidenhen i de frommes slægt Enoch den første, under hvem religionen og den åndelige velsignelse atter begynder og det
står vel til med den.
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Hvad der siges om den by, han byggede, det henhører
til historien. Men jeg sagde ovenfor, at efter at Kain var
blevet adskilt fra den sande kirke og udjaget i elendighed,
blev han den sande kirke fjendsk. At derfor han først bygger en by, det tjener til at bevise, at han ikke alene ville
foragte den sande kirke, men også forfølge og undertrykke
den. For sådan tænkte han: Se, jeg er nu af min fader udjaget i elendighed og er forbandet; men dog får jeg børn
og har godt håb om en stor slægt. Hvad bryder jeg mig da
om, at jeg er forjaget af min fader; jeg vil bygge en by,
hvori jeg også samler mig en kirke; jeg giver min fader og
hans kirke en god dag!
Sådan byggede han den ikke for nyttens eller beskyttelsens skyld, men i sikkert håb om at det ville gå ham vel,
af hovmodighed og lyst til at herske. For han behøvede
ikke at frygte for sin fader og moder, som nu allerede
havde jaget ham til et andet land; heller ikke behøvede han
at frygte for sine børn; men han hovmoder sig og trodser
på den undtagelsesvise nåde og, som verden plejer at gøre,
søger lejlighed til at komme i vejret. Guds børn derimod
tænker på en anden by, som har grundvold, hvis bygmester
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og forarbejder er Gud, som brevet til hebræerne siger i 11,
10.
v18. Enok fik sønnen Irad.

Hvad man skulle sige, at dette navn betyder, véd jeg ikke;
for hvoraf det er afledt, véd man ikke så sikkert. Og dog
mener jeg, at det ikke er noget tilfældigt navn, men at det
også har en særlig betydning. I Josvas Bog 7, 2 nævnes en
by Aj, hvilket ord også bruges appellativisk og betyder en
hob, sådan som det bliver, når et hus falder overende eller
rives omkuld. Hvis du nu af dette navn afleder ordet Irad,
så betyder det en hob, som sænker sig. Sådan kaldte Enok
sin søn Irad som den, der skulle være lykkelig og sænke
sig med en stor hob, så at, om end Kains slægt for forbandelsens skyld er ligesom en øde hob, skal den dog ikke gå
ganske til grunde, men skal opretholdes og formere sig.
Har nu nogen noget bedre herpå, skal jeg ikke foragte det;
for i dunkle sager må man gætte.
v18b. Irad fik Mahujael.

Dette navn er dannet af mahal, der betyder at udslette, og
jaal, det er at begynde eller være. Sådan betyder det, at
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Kains slægt har taget sådan til og formeret sig, at den tør
modsætte sig den sande kirke, foragte og forfølge den, da
den nu er blevet meget rig og har fået visdom, ære og stor
magt. For dette er omtrent de stykker, hvori den sande
kirke altid overtræffes af verden og den falske kirke.
v18c. Mahujael avlede Matushael.

Math betyder død, og schaal at begære eller fordre, deraf
kommer navnet Saul, det er, den begærede. Dette navn er
trodsigere end alle de andre; for sådan forstår jeg det, at de
truer med, at de ville hævne sine døde stamforældre, som
den anden kirke havde straffet med forstødelse og elendighed.
v18d. Og Matushael avlede Lemek.

Hidtil har det set ud, som om kana’anæerne uden straf og
modstand angreb den sande kirke og triumferede. Men
dette navn viser, at Gud straffede dem på den tid, da
Lemek blev født. For det kommer af ordet makak, som betyder at ydmyge, forringe eller undertrykke; skønt man
også kunne forstå det på den måde, at på denne tid Kains
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slægt formerede sig sådan, at den sande kirke ganske blev
undertrykt af den.
Dette er Kains efterkommere og arvinger, som uden
tvivl var vise og store mænd. Jeg tror også, at nogle af dem
ved den undtagelsesvise nåde, som jeg ovenfor sagde, er
blevet salige; men størstedelen hadede og forfulgte den
sande kirke på det fjendtligste. For de ville ikke give
Adams børn noget efter; derfor anstiftede de også sine
særlige gudstjenester og andre ting, for derved at kue
Adams kirke. Men fordi den falske kirke var sådan afsondret fra den sande, tror jeg, at Kain lod sine sønner og døtre
gifte sig med hinanden, og at Kains slægt især under
Lemek begyndte at formere sig; derfor ophører Moses her
videre at opregne den.
v19. Lemek tog sig to koner, den ene hed Ada, den anden Silla.

Her spørges der om to ting. For det første tvister teologerne, om Lemek af ukyskhed eller af nogen anden grund
tog to hustruer. Og det er min tro, at han ikke gjorde det
alene af ukyskhed, men også fordi han ville forøge sin
slægt, af begærlighed efter at herske, især hvis Gud på den
tid straffede Kains slægt med pest eller et andet ris, sådan
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som hans navn udviser. For da tænkte Lemek, at han på
denne måde atter skulle rejse sig og atter forøge slægten.
Ligesom endnu tyrkerne og andre barbariske folk tager
mange hustruer, for derved at få et talrigt folk og statelig
at kunne beskikke og holde i gang det huslige og borgerlige liv.
Af Lemeks hustruer hedder nu den ene Ada, det betyder
den smykkede eller om halsen prydede. For adi betyder
kvinders smykke og adah betyder at pryde eller smykke.
Dette navn havde hun måske, fordi hun ikke alene styrede
huset og gik smukt prydet, men fordi hun ellers også var
smuk. Den anden hedder Zilla, det betyder hendes skygge.
v20. Ada fødte Jabal. Han blev stamfader til dem, der bor i telte
og holder kvæg.

Jabel kommer af verbet jabal, som betyder at bringe eller
bære.
v21. Hans bror hed Jubal. Han blev stamfader til alle dem, der
spiller på citer og fløjte.

Jabel og Jubal komme af samme ord, og jubal betyder en,
som er bragt til. Men begge navne indeholder et ønske om
slægtens forøgelse. For det beflittede Kains efterkommere
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sig på, at de i tal og mængde kunne blive Adams børn
overlegne, og med denne velsignelse trodsede de uden
tvivl mod den sande kirke, som om de deri havde et sikkert
bevis på, at de ikke var forkastede af Gud, men også hans
folk.
v22. Også Silla fødte en søn, Tubal-Kain, stamfader til smedene, alle dem, der forarbejder kobber og jern. Tubal-Kains
søster hed Na'ama.

Tubal-Kain betyder så meget som: bring gods og ejendom,
ligesom også latinerne have lignende navne af ord, som
betyde styrke og forøgelse, som Valerius og Augustus.
Na’ama har sit navn af liflighed eller en skøn skikkelse.
Og dette er da sådan kana’anæernes slægt, som formerede
sig i det uendelige. Derfor taler Moses ikke videre derom.
Men i anledning deraf, at Moses ikke alene opregner
deres navne, men også fortæller, hvad der var enhvers
håndværk og arbejde, gør jøderne sig en forunderlig indbildning, som man gør ret i at forkaste og anse for tåbelig,
nemlig at Kains efterkommere af den grund måtte lære
mange slags håndværk og kunster, fordi jorden var forbandet for dem, hvorfor de måtte ernære og hjælpe sig på anden måde, og at således nogle blev hyrder, nogle jern-og
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kobbersmede, men andre lagde sig efter sang og spil, for
ved sådanne håndteringer at skaffe sig korn og andet, som
er nødvendigt til næring, af Adams børn. Men hvis
kana’anæerne havde været så fattige og havde lidt hunger,
så havde de i sin armod nok glemt sine harper, piber og
andre instrumenter; for de som er sultne og tørstige, bryder
sig ikke om musik.
Men at de har opfundet musikken og lagt sig efter andre kunster, viser, at de havde nok og overflødigt af alt,
som tjener til næring; men de lod sig ikke nøje dermed,
sådan som Adams børn, men slog sig af den grund på kunster, fordi de ville være mægtige og have en særlig ros og
ære fremfor andre som dygtige og opfindsomme folk. Dog
tror jeg, at der var nogle af dem, som sluttede sig til den
sande kirke og antog Adams tro.
Sådan som nu Moses her beskriver de ugudeliges
slægt eller den falske kirke, sådan som den var før Syndfloden, sådan er den endnu og vil forblive sådan alle tider,
indtil Ild-Syndfloden, det er, til verdens ende. For denne
verdens børn er klogere end lysets børn i deres slægt, Luk
16, 8, derfor befordrer og fremmer de sit eget, høster ære
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for sig og sit, og rigdom, berømmelse og magt. Men imidlertid ligger den sande kirke i foragt, plages, undertrykkes,
forstødes osv.
v23. Lemek sagde til sine koner: Ada og Silla, hør på mig, Lemeks koner, lyt til mit ord. Jeg dræber en mand for en flænge, et
barn for en skramme.

Moses har hidtil fortalt om verdens børns slægt, som han
derpå efter denne fortælling straks begraver og glemmer,
efter at han ikke har efterladt dem nogen forjættelse hverken for det timelige eller det kommende liv. For foruden
den tilfældige og almindelige velsignelse, at de avler børn
og formerer og ernærer sig, har de intet andet. Dog blev de
så stærke og mægtige, at de opfyldte hele verden, og Guds
børns hellige slægt, som havde forjættelsen om det kommende liv, blev til sidst af dem sådan undertrykt, ødelagt
og nedsænket i så dyb ondskab og ugudeligt væsen, at kun
otte mennesker blev tilovers. Men skønt der ingen tvivl er
om, at nogle er blevet salige, både før og under Syndfloden, så taler dog Skriften intet derom af den grund, at vi
skal lære at frygte Gud og holde os og leve efter hans ord.
Men det må rigtig være stenhjerter, som ikke kan træffes
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og bevæges af Syndflodens eksempel, som er den grueligste tildragelse, man nogensinde har haft.
Fordi nu Moses herefter tier stille om de ugudelige og
nu har begravet dem, fortæller han endnu en ringe historie
om Lemek, men siger dog ikke rent ud, hvordan det hang
sammen dermed. Derfor tror jeg ikke, at der i hele Den
Hellige Skrift er en eneste tekst, som er blevet så mangfoldig behandlet og plaget som denne. For om end uvidenheden ikke gør mange ord, så er den dog frugtbar på mange
slags meninger og vildfarelser, mens derimod sandheden
er en simpel tale. Jeg vil nu fortælle de almindeligste meninger om denne tekst.
Jøderne har denne fabel, at Lemek, da han var blevet
gammel og så dårlig, af en yngling lod sig føre ud i skoven
for at jage vildt og skyde, ikke for vildtets køds, men for
pelsværkets skyld (dette er dog noget urimeligt kram,
hvoraf man straks hører, at det er løgn). Men Kain lå skjult
i en tæt busk, og havde der i ørkenen ikke alene gjort bod,
men også søgt nogen ro og sikkerhed. Den dreng, som da
holdt og spændte buen for Lemek, skal da have troet, at
der lå et vildt i samme busk og bedt Lemek skyde på det.
Det gjorde da Lemek, og skød Kain mod sin vilje. Men da
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han så kom efter, at han havde begået et mord, skal han
har slået drengen sådan, at han også døde deraf. Sådan,
siger de, blev en mand og en dreng slåede ihjel af Lemek.
Men sådanne løgne fortjener ikke, at man svarer på dem
og gendriver dem. For Moses gendriver dem tilstrækkelig
selv, fordi han ikke siger, at Kain flygtede til en ørken,
men at han byggede en by, det er, førte regimentet og grundede sig et rige. Desuden træffer heller ikke tiden ind; for
at Kain skulle have levet, indtil Lemek var blevet gammel
og blind, er ikke troligt.
Foruden disse grove løgne fortæller jøderne endnu en
anden, nemlig at efter at Lemek havde skudt Kain, ville
hans hustruer af frygt for den straf, som atter kunne overgå
ham, ikke længere bo hos ham. Derfor skal da Lemek for
atter at trøste sine hustruer og forlige dem med sig have
sagt, at den skulle straffes syvoghalvfjerds gange, som
dræbte ham.
Sådan løgnagtigt snak driver de også om hans sønner, som
han skal have lært at forfærdige våben og rustninger for
dermed at ødelægge folk. Andre sige, at meningen af disse
ord er benægtende, og at Lemek ville sige sådan: Havde
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jeg slået en mand ihjel, sådan som Kain dræbte sin broder,
så fortjente jeg, at I forstødte mig osv.
Derfor er dette min mening, at disse ord: ”syv gange
skal Kain hævnes”, ikke må anses for at være Guds ord.
For denne slægt havde intet gudsord; hvordan kan man da
tro, at Lemek var en profet, fordi han jo intet gudsord
havde? Ligesom også Hieronymus mener. For man kan jo,
siger han, efter Lukas’ orden i Luk 3, 23 fra Adam til Kristus tælle så mange slægter, at Lemeks synd efter syvoghalvfjerds slægter blev ophævet ved Kristus. Men hvis
det kom an på, sådan at lyve og opdigte, så kunne man nok
få ud af Skriften, hvad man ville. Og Hieronymus glemmer, at Lemek er den syvende efter Kain. Derfor må disse
ord ikke betragtes på samme måde som de, der ovenfor
blev sagt til Kain; for det var Guds ord, men dette er formastelige og bespottelige og ikke sande ord af et ugudeligt
menneske og en morder, som er taget og digtet efter
Adams ord til Kain. For hvorfor lader han sig ikke forlyde
med disse ord for sin kirke, men alene hjemme for sine
hustruer?
Men det kan vel hænde, at hustruerne var fromme og
gudfrygtige og blev bedrøvede over det mord, som deres
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mand havde begået. Derfor ville den ugudelige morder
trøste sine hustruer, for at synes sin fader Kain lig, så de
ikke skulle tro, at man også måtte slå ham ihjel. For sådan
plejer den ugudelige kirke at gøre: altid vil den profetere
ud af sit eget hoved; men sådan profeti er nul og intet. Sådan kunne vi af teksten alene få dette ene stykke ud, at
Lemek siger dette, ikke efter Guds ord, men af sit eget hoved.
Men hvad Kain angår, da tror jeg ikke, at han blev slået
ihjel af Lemek, men at han var omkommet længe i forvejen, før Lemeks tid. Men fordi der var evigt had og fjendskab mellem Kains og Adams kirke (for kana’anæerne
ville ikke være forstødte og bandlyste folk), så er det min
tro, at Lemek har dræbt en brav mand og en yngling af de
retfærdiges slægt, ligesom hans stamfader Kain dræbte sin
broder Abel, og at han sidenhen ville beskytte sig på denne
måde, efter Kains eksempel. For han var uden tvivl en
mand af fortræffelig forstand og som regent stærk og berømt, og forøgede sin næring og sin husholdning på en ny
måde og ved et nyt eksempel, idet han var den første, som
tog to hustruer. Visselig har han også på mange slags må-
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der plaget og anfægtet de frommes kirke, ligesom jo sådanne folk gør, som er forstandige og dertil ondskabsfulde. Derfor ruster han sine med våben, rigdom og vellyst
for allevegne at overvinde den sande kirke, som holdt fast
ved den hellige tro, havde Guds ord og gudstjenesten ren
og ret, og alene lagde vind derpå, men ikke brød sig stort
om andet, som var timeligt og verdsligt.
Men troligt er det, at den første patriark, Adam, døde
på denne tid. Lemek søgte da vel her at passe sit snit for at
trække hele regeringen til sig og forestå alt alene, sådan
som verden endnu plejer. For kirken, der ligesom står midt
imellem begge parter, trænges og trykkes fra begge sider,
nemlig af tyrannerne og de blodtørstige, og af dem, som
blot tænker på vellyst og omsorg for det timelige. For ligesom tyrannerne dertil bruger magt og sværd, sådan bruger disse gode og glatte ord.
Derfor fortæller Moses med særlig flid, at kana’anæernes blodslægt også befattede sig med vellyst og omsorg
for dette liv. Og Kristus viser, at der også allerede før
Syndfloden er udgydt meget blod, når han siger i Matt 23,
35: alt det retfærdige blod skal komme over jer, som er
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udgydt på jorden, fra den retfærdige Abels blod indtil blodet af Zakarias, Barakias' søn. Og når Moses sidenhen i 6,
5 siger, at menneskets ondskab var stor på jorden, da taler
han ikke alene om tyvenes, horkarlenes og sådannes synd
og ondskab; men han mener den kana’anæiske kirkes tyranni, som med sværdet rasede mod Adams hellige slægt,
og kalder af den årsag Kains efterkommere tyranner. Dette
foranlediger mig til at tro, at Lemek slægtede sin stamfader på og dræbte en eller anden brav, berømt mand af de
hellige fædre tilligemed hans søn.
Men især og rigtig tyrannisk er det, at han, efter at han
revses af sine hustruer, ikke lader gerningen gøre sig ondt,
men om han end må frygte for straf, foragter han den dog.
Jeg har, siger han, slået en mand ihjel; men hvad kommer
det jer ved? Det vil give mig et sår, ikke jer. Jeg har slået
en dreng ihjel, mig til en bule, det er, det bliver mig, som
må lide og straffes derfor, ikke jer. Men hvad mere foragteligt kunne han vel sige ved en åbenbar synd? Derfor er
dette mine tanker. For teksten viser, at de kana’anæiske
tyranner levede i vellyst, og at det gik dem vel. Og selve
disse Lemeks ord vise, at han var et hovmodigt menneske,
som ikke bryder sig om det mord, han har begået, men
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endnu dertil roser sig deraf, som af en god gerning. For
den kana’anæiske kirke undskylder altid sit tyranni og sin
magt, som Kristus siger i Joh 16, 2: Den, som dræber jer,
vil mene, at han viser Gud en dyrkelse. Derfor siger
Lemek videre:
v24. Hævnes Kain syv gange, skal Lemek hævnes syvoghalvfjerds gange.

Han fremhæver sig for sin stamfader, som om han havde
en retfærdigere grund til at slå ihjel. Han vil derved også
beskytte sig mod dem, som skulle hævne mordet på ham.
For det er ikke Herrens ord, men Lemeks egne. Sådan gør
også paven; han forsvarer sig med magt, tyranni, trusler,
band osv., så han kan være sikker; for han har just Kains
og Lemeks samvittighed. Den, som handler derimod, siger
han, skal vide, at han falder i Peters og Paulus’ vrede og
unåde.
For Lemek er et billede på verden, ved hvilket Moses
vil vise og afmale, hvad verden har for et hjerte, og hvad
der er dens vilje og visdom. Som om han ville sige: Sådan
gør slangens afkom, sådan gør verdens børn; de samler sig
penge og gods, tragter efter vellyst og magt, derpå misbru-
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ger de det til tyranni mod den sande kirke, som de forfølger og dræber, og i så store synder nærer de ingen frygt,
men er endnu dertil stolte og sikre og praler Sl 11, 3: Hvad
kan en retfærdig at gøre? Sl 12, 5: Tungen er vor styrke,
vore læber er med os, hvem er herre over os? Ligeså Sl 10,
11: Han siger ved sig selv: Gud glemmer, han skjuler sit
ansigt, han ser ingenting.
At nu dette er tekstens mening, viser selve sagen, skønt
ordene ikke så klart siger det. For den sande kirke har en
evig fjende, Djævelen, som under helligheds skin driver
kana’anæerne mod deres brødre, som Kristus siger i Joh 8,
44, at Djævelen er en morder fra begyndelsen. Sådan står
der mange steder i Skriften om kirken, at de ugudelige udgyder dens blod. Sådan i Sl 72, 14: Deres blod er dyrebart
i hans øjne. Ligeledes Sl 116, 15: Dyrebart i Herrens øjne
er hans frommes liv. Og Sl 44, 23: Vi bliver dræbte for din
skyld dagen lang. Føj nu dertil historien.
Ligesom kirken således til alle tider har måttet lade de
ugudelige og falske brødre drikke sit blod, sådan måtte den
også i sin første tid i begyndelsen tåle sine fjender, som
Skriften i 1 Mos 6, 4 kalder kæmper, og siger, at jorden
var fuld af deres vold og trodsighed. Blandt disse var også
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Lemek, der måske var en sådan mand som paverne Julius
II eller Clemens VII, som øvede den højeste grusomhed
og tyranni og dog ville anses og benævnes de allerhelligste, ligesom også Lemek her vil, som vil have haft en retfærdig grund for sit mord. Derfor truer han den med en
meget større straf, som ville hævne dette mord, end den
som af guddommelig magt var sat på morderen Kain.
Sådan var fra verdens begyndelse af kirken plaget med
kors og forfølgelse, indtil Gud for menneskenes ondskabs
skyld måtte ødelægge hele verden ved Syndfloden. Og sådan måtte Farao, da hans ondskab var fuldkommen,
drukne i havet, 2 Mos 14, 28, og da hedningernes ondskab
var moden og fuld, 1 Mos 15, 16, blev de ødelagte ved
Moses og Josva. Sådan også jøderne; da de forfulgte evangeliet, blev de sådan ødelagt, at der af Jerusalem ikke blev
sten på sten. Eksempler på det samme er babylonierne,
mederne, perserne, grækerne og romerne.
Derfor siger Skriften ikke, hvem det var, som Lemek
slog ihjel; kun det siger den, at han begik et mord og ubodfærdig ligesom sin fader Kain endnu ville forsvare det, og
udstedte et bud til vidnesbyrd om, at han havde haft en
retfærdig årsag til at slå ihjel. Er nu denne mening ikke i
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et og alt rigtig, så er dog i al fald det sandt, at kana’anæernes slægt var blodtørstig og hadede og forfulgte den sande
kirke.
For det andet er også det sandt, at Lemek intet gudsord
havde, og at derfor hans ord ikke er at forstå sådan som de,
der blev sagt til Kain, som var sandhedens røst; men Lemeks ord er hovmodighedens ord, der afmaler Satans rige
og den falske og hykleriske kirke, som er sikker i sine synder og endnu dertil roser sig af dem, som om de var vel
gjort.
v25. Og Adam kendte igen sin hustru, hun fødte en søn og gav
ham navnet Set. »For Gud har givet mig en anden søn i stedet
for Abel, for ham slog Kain ihjel,« sagde hun.

Hidtil har nu Moses talt om de ugudeliges slægt og kun
brugt få ord derom; fra nu af tier han også ganske og aldeles derom og begynder nu at beskrive de fromme og den
sande kirke. Og her må da først mærkes denne måde at tale
på, at der om Set siges: Hun gav ham navnet Set. For sådan
talte ikke Moses om Kain, da han blev født, heller ikke om
den retfærdige Abel, heller ikke sidenhen om Enok og de
andre. Derved vil Moses antyde, at dette var det første
menneske, til hvem den forjættelse, som hans forældre fik
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i Paradiset, angik. Sådan hentyder også Eva derpå, idet
hun giver ham navn, og hun lægger tydelig for dagen sin
tro og gudsfrygt ved at give sin søn et sådant navn.
Men at hun atter taler om mordet på Kain, det viser, at
der var heftigt fjendskab mellem de to kirker, og at Eva af
kana’anæerne må se og lide meget urimeligt. Derfor omtaler hun atter her det skændige mord, at Kain ganske
havde villet udslette det retfærdige afkom, for alene at beholde regeringen. Men takket være Gud, siger hun, at han
har givet mig et andet afkom i stedet for den retfærdige
Abel.
Men læg mærke til, at Moses efter sin sædvanlige vis
fatter store og vigtige ting i såre korte ord, for derved at
lokke læseren til omhyggelig at eftertænke Guds gerninger. Om forældrenes sorg og rimelige bedrøvelse talte vi
ovenfor, og jeg finder endnu ikke nogen grund, hvorfor jeg
skulle tro, at Adam efter Kains mord fik nogen søn før Set.
For de fromme forældre blev bekymrede ved den fare, som
de havde prøvet, og afholdt sig fra at avle børn. Derfor tror
jeg, at de fik en særlig forjættelse, måske ved en engel,
hvorved de atter blev forvissede og trøstede, nemlig at der
skulle fødes dem en sådan søn, som ganske skulle have og
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opfylde forjættelsen, så, skønt Kains slægt nu for syndens
skyld måtte gå ganske til grunde, så skulle dog denne søns
slægt opretholdes, indtil det velsignede afkom skulle
komme til verden.
For at de har haft en sådan særlig forjættelse, derom
vidner, at Eva ved navnet holder en kort prædiken, og Moses bruger en særlig måde at tale på, som han ikke har
brugt om nogen før, at han nemlig siger: og hun gav ham
navnet Set. Dette navn Set kommer af ordet sath, som betyder at lægge, befæste. Eva vil derved vise, at denne søn
ligesom skulle være grundvolden, på hvilken forjættelsen
om Kristus skulle hvile og stå, selv om de fik flere sønner.
Hun giver ham ikke et stolt navn som Kain, og giver dog
at forstå, at ingen skulle undertrykke Sets slægt.
Sådan er nu kana’anæerne forstødt af sine forældre og
forbliver under forbandelsen uden nogen velsignelse, har
hellere intet mere at vente af nåden, foruden hvad de af de
frommes slægt tilfældigvis kunne få som betlere, ikke som
arvinger, som vi ovenfor kaldte en undtagelsesvis nåde.
Men af den grund omtaler Moses ikke dem af Kains slægt,
som er blevet delagtige i denne, fordi han vil overholde
forskellen mellem de to kirker. Den ene, som er retfærdig
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og har forjættelser om det kommende liv, men imidlertid i
dette liv må være under korset og fattig. Den anden, som
er ugudelig, har i dette liv lykke, velstand, rigdom og
magt.
Og med rette prises Eva, vores alles moder, som en
hellig kvinde, fuld af tro og kærlighed, fordi hun i Set så
herlig lover og priser den sande kirke, og ikke bryder sig
om kana’anæerne. Hun siger ikke: jeg har en anden søn i
Kains sted, men hun foretrækker den dræbte Abel for
Kain, som dog var den førstefødte. Derfor må man ikke
alene rose hendes tro, men også hendes særlig lydighed, at
hun ikke lader Guds dom forarge eller anfægte sig, men
selv forandrer sin mening. For Abel havde hun foragtet,
straks han var født; om Kain derimod havde hun gjort sig
store tanker om, at han skulle arve og besidde forjættelsen.
Her mener hun det modsatte, og vil sige så meget som så:
På Abel beroede alt for mig, for han var retfærdig; men
den ugudelige Kain slog ham ihjel; derfor er der givet mig
et andet afkom i Abels sted.
Heller ikke giver hun efter for den moderlige natur og
sit hjertelag, hun undskylder og forringer heller ikke sin
søns synd; men fordi Kain er forstødt af Gud, så forstøder
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også hun ham og forviser ham med al hans slægt blandt
hedningerne, som lever uden nogen sikker nåde, kun at de
kunne gribe den tilfældige nåde som betlere, og ikke som
arvinger.
Men underligt er det, at pavens kirke, som dog har opdigtet en sådan stor og utallig hob af helgener, ikke også
har sat Eva blandt helgenerne, hun som dog var fuld af tro
og kærlighed og led meget derfor. Måske er dette en antydning til, at den hellere har villet følge kana’anæernes
end de helliges kirke.
Jødernes tåbelige og dårlige fabel lader jeg fare, nemlig at Lemek skal have bragt begge sine ulydige hustruer
for Adam som dommer, og da Adam havde befalet dem,
at de ikke skulle nægte sin mand sin skyldighed, skulle de
har forekastet ham, hvorfor han da nægtede Eva sin skyldighed? Derpå skal da Adam, som fra den tid af, da Abel
var blevet dræbt, havde holdt sig borte fra sin hustru, atter
have haft samkvem med hende, for at han ikke ved sit eksempel skulle foranledige andre til bestandig kyskhed, og
verden sådan ikke skulle formeres. Sådanne fabler viser
jødernes urene tanker. Noget lignende er det også, at de
siger, at Kain efter Sets fødsel skal have vokset i et tidsrum
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af hundrede år indtil den syvende slægt. Sådant snak opdigter ugudelige mennesker, for derved at bespotte og ilde
udlægge Skriften. Af samme slags er det også, at de mener, at Kain blev avlet i Paradiset, mens forældrene endnu
havde den første fuldkomne retfærdighed. For hvad bliver
enden på dette andet end at man aldeles vil afskaffe Kristus? For hvortil behøver vi vel ham, når arvesynden er
ophævet? Derfor er sådanne løgne ikke værd, at man taler
om dem, men de er Kristi fjender og nådens forfølgere
værdige.
Sådan har vi i Set en ny slægt, som fødes og gives af
den forjættelse, at kvindens afkom skal knuse slangens hoved. Derfor passer dette navn godt på ham, hvorved Eva
glæder sig i sin lykke, nemlig at dette afkom skal være af
varighed, ikke kunne undertrykkes osv. Og dette ord sath
står også i Sl 11, 3: grundvolden nedbrydes. Sådan svarer
det ord Set næsten til vort at sætte.
v26. Også Set fik en søn; ham kaldte han Enosh.

Det ord jikra (kaldte) står her i hankøn, for at man skal
forstå, at det var faderen, som kaldte sønnen sådan. Ovenfor stod det i hunkøn, fordi det var Eva, som gav sin søn
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navn. Derfor udsiges der ikke på begge steder ét og det
samme, men to forskellige ting. Men Enosh betyder et plaget og elendigt menneske, som der står i Sl 8, 5: hvad er et
menneske, at du kommer ham i hu? Ved dette navn viser
Set således, at kirken på den tid var stedt i særlig forfølgelse og nød. For den gamle slange, som havde bragt mennesket ud af Paradiset og dræbt Abel, der var Gud kær, sov
ikke og var ikke ledig. Derfor følger efter den trøst, at Set
fødes, snart en anden anfægtelse eller angst, som de
fromme forældre ville antyde med dette navn. For man må
ikke tro, at disse navne er opfundet eller faldt dem ind
uden betydning, men at de enten i sig indeholdt en spådom, eller er taget af udfaldet.
v26b. Dengang begyndte man at påkalde Herrens navn.

Rabbinerne forstå dette om et afguderi, at man nemlig på
denne tid skal have begyndt med at give Herrens navn til
skabninger, som sol og måne osv. Men Moses taler her
ikke om kana’anæernes slægt, men skriver, hvad Adams
gudfrygtige slægt gjorde, nemlig at efter Enosh’ fødsel begyndte den rette gudsdyrkelse og sande anråbelse af Herrens navn.
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Og her forklares det på det skønneste, hvad det er at
dyrke Gud, nemlig at anråbe Herrens navn, hvilket er en
gerning og en gudsdyrkelse efter den første tavle, der påbyder den sande gudsdyrkelse. Men anråbelsen af Herrens
navn indeslutter i sig tillige ordets prædiken, troen eller
tilliden til Gud, bekendelsen osv., som også Paulus smukt
sammenfatter det i Rom 10, 13-14. Men til gudsdyrkelsen
henhører også gerningerne efter den anden tavle, men
som ikke umiddelbart har hensyn til Gud.
Efter at der nu ved Kain var anrettet en forvirring i
Adams hus, begynder efterhånden de frommes slægt at
samle sig og formere sig, og der bliver en kirke, i hvilken
Adam styrer alt som ypperstepræst ved ordet og ren lære.
Dette, siger Moses, begyndte på den tid, da Enosh blev
født. Skønt dette navn viser, at kirken på den tid led stor
skade og afbræk, så oprejste dog Gud den atter ved sin
nåde og barmhjertighed og føjede denne åndelige velsignelse til, at de kom sammen på et bestemt sted og lærte,
bad og ofrede; hvilket hidtil måske kana’anæerne enten
havde forbudt eller forhindret. Og her ser vi atter, hvordan
det forjættede afkom ligger i kamp med slangen og knuser
dens hoved.
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Men at Moses ikke siger, at man begyndte at anråbe
Herren, men Herrens navn, det henføres med rette til Kristus, der også på andre steder kaldes Herrens navn. Og
heraf fremkommer der en skøn mening, at man nemlig på
den tid begyndte at påkalde i Herrens navn, det vil sige, at
Adam, Set, Enosh formanede sine efterkommere, at de
skulle vente på forløsningen, tro forjættelsen om kvindens
afkom og ved dette håb overvinde kana’anæernes list,
kors, forfølgelse, fjendskab, uret osv., og ikke mistvivle
om sin frelse, men meget mere takke Gud, som engang
ville forløse dem ved kvindens afkom.
For hvad bedre og nyttigere kunne vel Adam og Set
lære dem, end frelseren, Kristus, som var forjættet deres
slægt? Og dette stemmer overens med den rette art og orden, som man skal overholde i læren om religionen. For
først skal man lære og indprente den første tavle og når nu
den er forstået, så er den anden sidenhen let at forstå. Ja,
det er da også let at opfylde den anden tavle. For hvordan
kan det mangle på andre ringere frugter og gerninger, som
påbydes i den anden tavle, når læren er ren, når man tror
ret, beder ret, takker Gud ret osv.?
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Sådan ville nu Gud på denne tid trøste de frommes
stakkels forfulgte kirke, for at de ikke skulle forsage, men
trøste sig ved den kommende forløsning. Og sådan ser vi
gennem alle historier, at trøst og kors altid følger på hinanden og kommer sammen. Da således Josefs forældre og
brødre i Egypten havde dyrtid og led hunger, måtte Josef i
Egypten trøste dem og bespise dem, 1 Mos 47, 11. Da de
sidenhen igen trænges og ængstes af ugudelige konger,
forløser Moses dem fra trældommen, 2 Mos 3, 7. Og da de
er fanget i Babylon, giver Kyros dem fri, 2 Krøn 36, 2223. For denne måde bruger Gud altid: når han lader sine
trykkes ved Djævelens og verdens magt og list, så trøster
og oprejser han dem atter, giver dem profeter og fromme
lærere, som atter hjælper kirken, når den begynder at
synke, og en stund standser og modstår Djævelen og hans
forbitrede rasen.
Men her må man, som jeg også ovenfor sagde, anvende en sikker og rigtig forklaring på, hvad det er, Moses
kalder gudsdyrkelse, nemlig ikke ceremonier, opfundet og
sat i gang af mennesker, heller ikke billeder, som man har
oprejst eller sådan barneværk af den menneskelige fornuft,
men påkaldelse i Herrens navn. Derfor er dette den højeste
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gudsdyrkelse, som er Gud velbehagelig og sidenhen påbydes i den første tavle; den sammenfatter gudsfrygt, tillid til
Gud, bekendelse, påkaldelse, prædiken osv.
For det første bud kræver den tro, at du tror, at Gud er
en borg i nødens tider, som der siges i Sl 9, 10. Det andet
kræver sand bekendelse og påkaldelse, at vi påkalder Guds
navn i faren og takker Gud. Det tredje kræver, at vi lærer
ret, forsvarer og bevarer den rene og sunde lære osv. Dette
er de rette og egentlige gudsdyrkelser, som Gud vil have.
Han vil ikke have ofre, eller penge, eller noget andet, men
den første tavle vil han have, at du hører, betragter og lærer
Guds ord, beder, frygter Gud osv.
Når nu det sker, da vil også gudsdyrkelsen eller gerningerne i den anden tavle af sig selv følge. For det er umuligt, at den, der agter den gudsdyrkelse, som kræves i den
første tavle, ikke også skulle holde den anden tavle. Som
Salme 1, 2-3 siger: ”Den, der har sin glæde ved Herrens
lov og grunder på hans lov dag og nat, han er som et træ,
der er plantet ved bækken; det bærer frugt til rette tid, og
dets blade visner ikke”. Dette er en ligefrem følge, som
ikke slår fejl. For den, der tror på Gud, anråber Gud i nøden, priser ham og takker ham for hans velgerninger,
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gerne hører Guds ord og bestandig betragter hans gerninger, hvordan skulle han kunne krænke sin næste? Skulle
han ikke være sine forældre lydig? Hvordan kunne han
også slå ihjel, bedrive hor osv.?
Derfor skal man først foreholde folk den første tavle
og allerførst lære dem, hvad der er de sande gudsdyrkelser;
for det er at gøre et godt træ, hvorpå der da sidenhen vokser gode frugter. Men vore modstandere drejer det om og
ville have frugten, førend træet er til.
Men jeg tror, at der på samme tid måske blev føjet en
ydre og synlig ceremoni til denne gudsdyrkelse. For det er
Guds måde, at han altid lader et synligt tegn gå ved siden
af ordet. Da således Kain og Abel ofrede, viser Gud sig for
dem med et synligt tegn, idet han nådig så til Abels offer,
men ikke til Kains. Sådan kan det måske også have hændt
her, at da kirken atter begyndte at grønnes og Guds ord
offentlig blev lært med stor fremgang og forbedring og det
gik godt dermed, at Gud da føjede et synligt tegn dertil,
for at kirken kunne være ganske vis på, at Gud havde behag i den.
Og dette tegn, hvad det nu end var, måske en ild fra
himlen eller noget lignende, opsatte Gud at give til den
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tredje slægt af den grund, at menneskene skulle lære, hvordan de skulle lade sig nøje med ordet. Men efter at de med
ordet alene havde trøstet sig mod kana’anæerne i alle slags
jammer og anfægtelser, gav Gud dem efter sin barmhjertighed også et synligt tegn dertil, bestemte et sted for dem,
også personer og visse ceremonier, hvorom kirken skulle
forsamle sig, øve sin tro, lære og bede osv. For når man
har dette, nemlig ordet og den første tavle, så bliver deraf,
når Gud føjer synlige tegn dertil, en kirke, hvori menneskene øver sig med at lære, høre, nyde nadveren osv. Dernæst følger også den anden tavles gerninger, som er en
gudsdyrkelse og gudbehagelige gerninger alene hos dem,
som har og udøver den første tavle.
En sådan gave priser nu Moses her med korte ord, når
han siger, at man begyndte at påkalde i Herrens navn, ikke
at det sket af kana’anæerne, som jøderne udlægger det,
men af Adams gudfrygtige børn og efterkommere, som på
denne tid alene udgjorde den sande kirke. Hvis derfor også
nogle af Kains slægt er blevet salige, så måtte de holde og
slutte sig til den sande kirke.
Sådan er dette summen af disse fire første kapitler, at
vi skal tro, at der efter dette liv er en opstandelse af de døde
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og et evigt liv ved kvindens afkom. Dette er de frommes
og troendes lod, som i dette timelige liv er underkastet al
jammer, vold og forfølgelse. Men de ugudelige derimod
har verdens gods og magt, som de bruger imod den sande
kirke. For i første kapitel vises der, at mennesket er skabt
til et udødeligt og evigt liv, fordi det er skabt i Guds billede. Dette viser også det bud i andet kapitel v. 17: På den
dag du spiser deraf, skal du dø. For deraf følger, at Adam
og Eva ikke var døde, hvis de ikke havde spist af det forbudte træ. Derfor faldt de ved synden fra det udødelige til
det dødelige væsen, og sådan avler de igen efterkommere,
der ligesom de selv er dødelige. Men i tredje kapitel fornyes atter udødeligheden ved forjættelsen om kvindens afkom. Dernæst er der i fjerde kapitel et åbenbart eksempel
på det evige liv, fordi Abel lever, skønt han er dræbt af sin
broder, og er optaget i Guds skød; for Gud vidner, at hans
blod råber og skriger.
Men det følgende, femte kapitel er især skrevet for
Enoks skyld, som blev taget bort af Herren. For skønt dette
kapitel nødvendig måtte følge på, fordi det giver besked
om de frommes slægt, hvor længe de levede, så er dog i
samme især det vigtigt, at han siger, at Enok ikke døde,
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sådan som Adam, hellere ikke blev dræbt, sådan som
Abel, eller sønderrevet af løver eller bjørne, men at han af
Herren selv blev optaget i udødeligheden for at vi skulle
tro på kvindens afkom, den herre Kristus, vor forløser og
Djævelens overvinder, for hvis skyld også vi vil vente på
et evigt og udødeligt liv efter dette elendige og dødelige.
At nu sådan disse fem kapitler stemme smukt overens
og hører sammen det ser og forstår jøderne ikke; for de har
ikke den rette sol, den herre Kristus, som oplyser og åbenbarer alt dette og ved hvem vi har syndernes forladelse og
evigt liv.
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Femte kapitel.
v1. Dette er Adams slægtsbog.

Moses opregner og fortæller her slægterne fra Adam af til
Noa og hans sønner af to grunde. Først på grund af forjættelsen om det velsignede afkom, som var givet Adam; for
det andet for Enoks skyld. Og skønt han også sidenhen i
tiende kapitel holder en sådan beregning, så gør han det
dog på en ganske anden måde end her. For her regner han
årene, hvor længe enhver levede, og siger med særlig
omhu og nøjagtighed om enhver, at han døde.
Disse ord han døde synes vel at være overflødige og
unyttige. For når han har sagt, at Adams hele alder var ni
hundrede og tredive år, hvortil er det da fornødent, at han
endnu tilføjer: og han døde? For fordi den tid sættes, som
han levede, så sættes derved også den tid, da han døde; for
havde han levet længere, så havde han også regnet disse år
med. Men Moses gør dette med velberåd hu, fordi han
nemlig vil foreholde os Guds uudsigelige vrede og den
uundgåelige straf, som for syndens skyld er pålagt hele
den menneskelige slægt, ligesom Paulus i Rom 5, 12 benytter denne tekst og siger: ”Synden kom ind i verden ved
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ét menneske, og døden ved synden, og døden trængte
igennem til alle mennesker, idet de alle syndede”.
For denne følgeslutning er nødvendig. Adam døde,
derfor var han en synder; Set døde, derfor var han en synder; de små børn dør, derfor har de synd og er syndere.
Dette vil Moses pege på for os, når han siger om patriarkernes hele række, at de døde, skønt de ved troen var helligede og fornyede.
Dog fremlyser blandt denne fortælling om de døde ligesom en skøn og liflig stjerne udødelighedens dejlige lys,
idet Moses fortæller om Enok, at han efter sine leveår ikke
længere blev set blandt menneskene, og at han dog ikke
var død, men at Herren havde taget ham. For derved viser
han, at den menneskelige slægt ganske vist for syndens
skyld er fordømt til døden, men at vi dog alligevel har beholdt livets og udødelighedens håb, at vi nemlig ikke skal
forblive i døden.
Af denne årsag har ikke alene Gud forjættet den første
verden livet, men også måttet bekræfte det med et eksempel på udødeligheden. Og derfor siger Moses om enhver
patriark, at han levede så og så mange år og så døde, det
er, at han bar syndens straf eller var en synder. Men om
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Enok siger han ikke dette. Ikke fordi han ikke var nogen
synder, men fordi også synderne for det velsignede afkoms skyld har beholdt det håb og den fortrøstning, at de
skal leve evindelig. Derfor holdt også patriarkerne, som
døde i tro og tillid til dette afkom, fast ved håbet om det
evige liv. Og sådan er dette her det andet eksempel, som
viser, at Gud efter dette liv vil skænke og give os et evigt.
For om den dræbte Abel siger ovenfor Herren, at han lever
og råber; sådan står også her, at Enok blev tagen af Herren
selv.
Derfor skal vi ikke fortvivle, fordi om vi ser, at døden
af Adam er blevet indført og bragt ind i hele den menneskelige slægt. For denne død lider vi, fordi vi er syndere;
men i døden skal vi ikke forblive; for vi har at trøste os
ved det guddommelige forsyn, at nemlig Gud tænker ved
det forjættede afkom at udslette denne død, ligesom han
begyndte derpå ved forjættelsen om det velsignede afkom,
og som Abels og Enoks eksempler viser. Derfor har vi førstegrøden af det udødelige liv, Rom 8, 23, i håbet, indtil
fuldendelsen indtræder på den yderste dag, i hvilken vi
skal føle og se det liv, vi har troet og håbet på.
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Men dette forstår ikke kød og blod, men mener, at et
menneske dør ligesom et ufornuftigt kvæg. Derfor har
også de filosoffer, som har været de bedste blandt andre,
ment, at sjælen ved døden blev forløst fra legemet, og at
den efter sådan at være løst fra legemet som fra en bolig,
kom til gudernes samlingssted og blev befriet fra alt besvær af legemet. Om en sådan udødelighed har filosofferne drømt, skønt de ikke har holdt den for aldeles sikkert,
heller ikke har kunnet forsvare den. Men Den Hellige
Skrift lærer anderledes om opstandelsen og det evige liv,
og stiller os håbet om samme så sikkert for øje, at vi ikke
kan tvivle derpå.
Efter dette stykke foreholder dette kapitel os et billede
og en skildring af hele den første verden. For her opregnes
ti patriarker med deres efterkommere ligetil Syndfloden,
som henhører til vor herre Kristi slægtslinje. Og det var
intet unyttigt arbejde, om nogen ville optegne for sig denne
beregning, sådan som Moses her sætter den, på et stykke
papir eller en tavle, for at han deraf kunne se, hvor længe
og sammen med hvem, enhver patriark levede; sådan som
jeg har gjort i ledige stunder. For også Kain har sin linje,
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som Moses har vist i forrige kapitel, og jeg tvivler ikke på,
at jo hans slægt var meget større end Sets, den retfærdige.
Og af disse to stammer eller slægter blev hele verden
opfyldt indtil Syndfloden, hvori disse grene, som kom af
begge slægter, det er efterkommerne såvel af de onde som
af de fromme, blev udslettede eller udryddede; kun med
undtagelse af otte mennesker, blandt hvilke dog også én
var ond og ugudelig. Ligesom man derfor i dette kapitel
kan se et skønt billede af den første verden, sådan er det
også en overstrømmende Guds vrede og et skrækkeligt
fald, at man ser, at disse to patriarkers hele slægt omkom,
og at der kun blev otte mennesker deraf tilovers.
Men denne sørgelige historie vil vi gemme til sit sted,
og nu tage for os det, som er Moses’ hensigt i dette kapitel,
at han nemlig vil, at vi skal betragte den første verdens ære
og højeste majestæt. Adam overlevede sin slægtning
Enok, og døde ikke meget længe før Noas fødsel; for der
er kun et hundrede og ni og tyve år derimellem. Men Set
døde kun fjorten år før, end Noa blev født; men Enosh og
de andre patriarker, med undtagelse af Enok, levede samtidig med Noa. Den der sådan regner årene sammen, vil
finde, at så mange af de gamle patriarker, af hvilke nogle
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nåede en alder af 700, nogle af 900 år, levede samtidig
med hinanden og sammen med hinanden lærte og styrede
de frommes kirke.
Dette er den første verdens højeste ære, at den på én
gang havde så mange fromme, vise og hellige mænd. For
vi må ikke tro, at dette er almindelige navne på simple og
almindelige folk. De var de allerstørste helte, som næst efter Kristus og Johannes Døberen nogensinde er kommet til
verden, og vi skal på den yderste dag se deres majestæt og
undre os derover, ligesom vi også skal se deres herlige historie og gerninger. For da skal det åbenbares, hvad Adam,
Set, Metusalem og de andre har gjort, hvad de har lidt af
den gamle slange, hvordan de har trøstet og opretholdt sig
med håbet om det forjættede afkom imod verden eller
kana’anæernes magt og forfølgelse, og hvor mange slags
farer og svig de har erfaret og udstået; fremdeles, hvor stor
avind, had og foragt de har måttet tåle ved den ære, at det
velsignede afkom skulle fødes af deres stamme. For det
må ingen mene, at de har levet uden den største ulykke og
uendeligt kors. Alt dette skal blive klart og åbenbart på den
yderste dag.
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Men nu er det nyttigt og såre lysteligt med tanken, ligesom med øjnene, at betragte denne salige første verden,
hvori der levede så mange patriarker sammen med hinanden på én gang, som næsten alle har set sin første fader
Adam, med undtagelse af Noa.
Også kana’anæerne havde noget at rose sig af; for de
havde blandt sig de viseste mænd i alle slags verdslige sager, også de skønneste øjenskalke og hyklere, som voldte
den sande kirke meget bryderi og på mange slags måder
plagede de hellige patriarker, så vi med rette kan regne
disse blandt de allerhelligste martyrer, som standhaftig har
bekendt Gud og hans ord. For, som Moses ovenfor viste,
kana’anæerne var dem i det timelige overlegne i styrke og
duelighed. Men skønt de måtte undse sig for sin fader
Adam, forsøgte de dog mange slags midler og veje til at
undertrykke de frommes sande kirke, især da den første
patriark Adam var død. For derfor har de også med sit ugudelige væsen desto før forårsaget Syndflodens straf og fået
den på nakken.
Men det tjente kana’anæernes magt og ondskab til, og
dertil gav den anledning, at de hellige patriarker desto troligere og omhyggeligere underviste sin kirke. For hvor
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mange mægtige prædikener har de vel ikke holdt i hele
denne tid? Da talte vel også Adam og Eva ofte om den
første salige tilstand og herligheden i Paradiset og advarede flittig sine efterkommere for slangen, som ved synden
havde anrettet og forårsaget så megen ulykke. Hvor omhyggelig har de vel ikke forklaret forjættelsen om afkommet? Hvor behjertede og modige har de vel ikke også trøstet sine og sat mod i dem, for at de ikke skulle lade sig
overvinde enten af kana’anæernes ære og magt eller af sin
egen elendighed og ulykke?
Alt dette udelader Moses, fordi det havde været for
langt og vidtløftigt at skrive, og åbenbaringen af disse ting
forbeholdes til hin den evige æres og foreningens dag.
Sådan beskriver han også kun ganske kort Syndfloden,
som dog var grusom og gruelig. For han har villet, at enhver selv flittig skulle eftertænke disse store ting.
Sådan har han nu her kort villet give et udkast og et
billede af den første verdens skabelse, hvilken var såre
god, og dog havde en såre stor hob af de værste mennesker, sådan at der i Syndfloden kun reddedes otte mennesker. Hvordan skulle vi da mene det vil gå før den yderste
dag, fordi der nu, da dog evangeliet er kommet for dagen
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og åbenbaret, er så mange, som foragter det, så det er at
befrygte, at de på kort tid vil få overhånd og fylde verden
med vildfarelse, og at ordet ganske og aldeles vil udryddes?
For Kristus siger et skrækkeligt ord i Luk 18, 8: Når
Menneskesønnen kommer, mon han så vil finde troen på
jorden? Og i Matt 24, 37 sammenligner han den sidste tid
med Noas tid; hvilket alt sammen er skrækkelige ord. Men
verden er tryg og utaknemlig, foragter alle Guds forjættelser og trusler, er fuld af alle slags synder og bliver fra dag
til dag værre og mere forvendt. For efter at pavens rige og
magt, som kun regerede verden med frygt for straf, er ophørt hos os, så bliver folk nu ved foragt for den rene lære
til rene ufornuftige dyr og bæster; af hellige og fromme
lærere og prædikanter bliver der bestandig færre, og enhver følger sine lyster. Men på den måde vil det komme
derhen, at den yderste dag vil overfalde verden som en tyv,
2 Pet 3, 10 og gribe og overrumple folk i tryghed, ærgerrighed, tyranni, utugt og alle slags laster.
Og da Kristus selv har forudsagt det sådan, så må vi
ikke tro, at det er opdigtet. For fordi den første verden, der
dog havde så mange herlige patriarker, er blevet så ynkelig
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fordærvet, hvad må vi da ikke befrygte med vor naturs
nærværende svaghed? Gud give os derfor, at vi dog snart
i tro og bekendelse af hans søn Jesus Kristus må blive forsamlet til disse fædre og dø inden tyve år, så vi ikke skal
behøve at se denne den sidste tids gruelige jammer og nød,
både åndelig og legemlig, amen.
v1a. Dette er Adams slægtsbog.

Adam er, som sidenhen følger, et fællesnavn på den hele
menneskelige slægt, men for ærens skyld tillægges det
alene Adam; for han er ligesom den menneskelige slægts
udspring. Det hebraiske ord sepher betyder en bog og
kommer af safar, som betyder at fortælle. Bogen om
Adams slægt betyder således fortællingen om Adams
slægt eller hans efterkommere.
v1b. Dengang Gud skabte mennesket, skabte han det, så det
lignede ham.

Af disse ord har de forblindede jøder taget anledning til at
opdigte, at Adam på den dag, da han blev skabt, havde
omgang med sin Eva i Paradiset, så hun blev frugtsommelig. Af sådanne fabler har de mange. For hvad angår skøn
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på Den Hellige Skrift, må man ikke vente noget rent eller
sundt af dem.
Men Moses siger det af den grund, at han vil fortælle
Adams tid i dens helhed og regner hans livs dage fra den
dag af, da han blev skabt, for at vise, at der før Adam ingen
slægt var. For man må gøre forskel mellem avling og skabelse. Før Adam var der ingen avling, men kun skabelse.
Sådan er Adam og Eva ikke født, men skabt, og det uden
noget redskab, af Gud selv. Men han tilføjer: han gjorde
det i Guds lighed, for at man skal forstå, når han sidenhen
siger, at han avlede Set, at han regner hans år fra den første
dag, da han blev skabt.
Men hvad Guds lighed eller billede betyder, har vi sagt
ovenfor. Og skønt næsten alle lærerne forstår Guds lighed
og hans billede om ét og det samme, så er der dog, så vidt
jeg ved flittig agtpågivenhed har kunnet forstå, forskel
mellem disse to ord. Det ene af dem, som på hebraisk hedder zelem, betyder egentlig et billede eller en skikkelse.
Når Skriften siger: Ødelæg jeres billeders altre, da bruges
her ordet zalem, som betyder et billede eller en skikkelse,
som man oprejser. Det andet ord, som på hebraisk hedder
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demuth, betyder ligefrem lignelse eller lighed, et fuldkomment afbillede af en ting. Sådan f.eks. når vi taler om et
dødt billede, på en mønt, så siger vi: Dette er et billede af
den eller den mand, uden at just derfor dette billede behøver at ligne denne mand på et hår.
Når derfor Moses siger, at mennesket er gjort i Guds
lighed, så viser han derved, at mennesket ikke alene er
Gud lig deri, at han har fornuft eller forstand og vilje, men
også at det er ligedannet med Gud, det vil sige, at det har
en sådan vilje og forstand, hvorved det forstår Gud og vil,
hvad Gud vil.
Hvis nu mennesket, der sådan er skabt i Guds fuldkomne billede og lignelse, ikke var faldet, så havde det
levet i evig glæde og fryd, havde også haft en sådan vilje,
som med glæde kunne adlyde Gud. Men ved synden er
både Guds billede og lighed gået tabt; dog genoprettes det
nogenlunde ved troen, som Paulus siger (Ef 4, 23). For vi
begynder at erkende Gud, og den herre Kristi Ånd hjælper
os, så vi får lyst til at adlyde Guds bud.
Dog har vi kun førstegrøden af disse gaver, og denne
nye skabning begynder kun i os, men bringes ikke til fuldkommenhed, så længe vi er i dette kød. Ganske vist hæver
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viljen sig nogenlunde til at love Gud, takke ham, bekende
ham, til tålmodighed osv., men det er dog kun en førstegrøde. For kødet følger efter sin måde det, som hører det
til, og modstræber de ting, som er Guds; sådan begynder
kun disse gaver at genoprettes i os; men fuldkommenheden i denne lighed skal vi opnå i det kommende liv, efter
at det syndige kød er nedsænket og tilintetgjort ved døden.
v2. Som mand og kvinde skabte han dem, og han velsignede
dem og kaldte dem menneske, da de blev skabt.

Ovenfor sagde jeg, at det almindelige navn Adam dvs.
menneske for ærens og forrangens skyld alene blev givet
til Adam. Og jeg går her forbi rabbinernes snak, som siger,
at ingen mand kan hedde Adam eller menneske, medmindre han har en hustru; heller ikke kan nogen kvinde kaldes
Adam eller menneske, medmindre hun har en mand. Dette
kan nok være kommet af fædrenes lære, men jøderne forfalsker det med sin tåbelige indbildning og sine tanker.
Men velsignelsen omtaler Moses, for at vise, at den ikke
blev mennesket frataget for syndens skyld, ligesom jo
også Kain beholdt denne børneavlingens gave og herredømmet, skønt han havde dræbt sin broder.
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v3. Da Adam havde levet 130 år, fik han en søn, der lignede
ham og var et billede af ham. Ham kaldte han Set.

Abel omtaler Moses ikke, for han døde uden arvinger, og
blev os fremstillet som et bevis for de dødes opstandelse.
Sådan omtaler han heller ikke Kain, fordi han for syndens
skyld blev afskåret fra Kristi slægtslinje og udstødt af den
sande kirke.
Hvad fremdeles Adam gjorde med sin Eva i disse
hundrede år, antyder Skriften ikke. Men nogle af vore forfattere sætter endnu hundrede år, i hvilke Adam skulle
have levet sammen med Eva, før Kain dræbte sin broder
Abel, og giver Adam to hundrede og tredive år, før han
avlede Set. Men jeg synes, det er rimeligt, som jeg også
ovenfor sagde, at de fromme forældre i disse hundrede år
bar sorg og begræd sin families store ulykke. For først efter at Adam var blevet udstødt af Paradiset, avlede han
børn, sønner og døtre, som var ham lige, og Abel var måske henved sine tredive år, da han blev dræbt. Sådan ser
det ud til, at børnene ikke var meget yngre end sine forældre, som ikke var født, men skabt.
Derfor tror jeg, at de fromme forældre gav efter for sin
bedrøvelse og afholdt sig fra at avle børn, ikke i den mening, som jøderne opdigter og lyver, at nemlig Adam, som
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en munk, skulle have lovet evig kyskhed og også ville
have overholdt den, hvis der ikke var blevet ham befalet
ved en engel, at han atter skulle have omgang med sin hustru. Men sådanne fabler passer for paven i Rom; til sådanne er han værdig og ikke til noget bedre. Så ugudelig
var Adam ikke; for det havde været at hævne sig over sin
hjertesorg og kaste den velsignelsens gave fra sig, som
Gud også efter synden har ladet naturen beholde. Desuden
stod det ikke i Adams magt; for Gud havde, som Moses
siger, skabt ham til en mand, som trængte til en hustru, og
i sin natur havde en af Gud indplantet drift til at avle børn.
Afholdt han sig nu derfra, så afholdt han sig på den måde,
at han en tidlang ville overgive sig til sin bedrøvelse og
hjertesorg, som han havde af denne elendige ulykke med
børnene, men i sin tid atter komme til sin Eva.
Men de ord af Moses om Adam i særlighed: Han avlede en søn i sin lignelse, efter sit billede, derom siger teologerne meget og mangt. Men dette er den enfoldige mening, at Adam var skabt i Guds billede og lignelse, eller
var et billede skabt af Gud og ikke født; for han havde jo
ingen forældre. Men han forblev ikke i dette billede, men
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faldt ud deraf ved synden. Seth derfor, som fødes sidenhen, fødes ikke i Guds billede, men i sin fader Adams, det
er, han er sin fader lig, ikke alene i mund og næse, men
han er ham ganske lig, så han ikke alene har øjne, øren,
mund og næse, fingre, sprog og væsen som faderen, men
han er ham også lig i andre egenskaber, både legemets og
sjælens, moral, natur, vilje osv. I alt dette bærer Set ikke
Guds lighed, som Adam havde og atter havde tabt, men
han bærer sin fader Adams lignelse, og dette er et billede
og en lignelse, som ikke var skabt af Gud, men avlet af
Adam.
Men dette billede indeslutter i sig arvesynden og den
evige døds straf, som var faldet på Adam for syndens
skyld. Men ligesom Adam ved troen på det forjættede afkom atter var kommet til sit tabte billede, sådan påtrykte
også Gud Set, da han voksede op, ved ordet sit billede,
som også Paulus siger i Gal 4, 19: Jeg føder jer atter med
smerte, indtil Kristus har fået skikkelse i jer.
Hvad Set betyder, har jeg ovenfor sagt, nemlig at det
må opfattes som imperativ, sådan at det er et ord, hvorved
man ønsker en til lykke og forudsiger ham noget godt.
Som om Adam havde villet sige: Kain er ikke alene faldet,
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men bragte også sin broder fald; så give nu Gud, at denne
søn, Set, må bestå og lægges ligesom en sikker grundvold,
som Djævelen ikke kan omstyrte! En sådan velsignelse,
ønske eller bøn indeslutter dette navn i sig.
v4-5. Efter at Adam havde fået Set, levede han i 800 år og fik
sønner og døtre. Adam levede i alt 930 år, så døde han.

Dette er også en del af den lykkelige tilstand i den første
verden, at folk levede så længe og blev så gamle, hvilket
er utroligt, når vi nu ville sammenligne det med vor livstid.
Men der spørges, hvoraf det kom og hvordan det gik til, at
folk levede så længe? Og jeg synes ikke ilde om, at nogle
sige, at legemsbeskaffenheden og naturerne dengang var
bedre, og alt sundere, som man brugte til spise og drikke.
Dernæst overholdt de også stort mådehold i mad og
drikke; hvor meget dette gør til sundheden, det er unødvendigt at sige.
Men skønt legemerne dengang var meget friskere, end
de nu er, så var dog lemmerne ikke så fuldkommen stærke
og kraftige, som de var før faldet i Paradiset. Men til denne
legemets velsignelse hjalp også det, at de efter synden blev
fornyede og genfødte ved troen på det forjættede afkom.
Derfor blev ved denne tro også synden svagere. Og så
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langt vi nu er kommet fra denne troens retfærdighed, så
meget har vi også tabt af vore legemers kraft og styrke.
Men hvad legemets næring angår, da er det vel rimeligt, at på den tid ét æble eller én anden frugt var ædlere
og indeholdt mere sund næring, end nu tusinde; så havde
også de urter, som de brugte, mere lugt, kraft og smag, end
de har nu. Til dette lange liv hjalp og tjente alle disse ting,
hellighed og retfærdighed, mådehold, gode frugter, sund
og ren luft osv., så længe indtil Guds nye ordning indtraf,
hvorved der gik meget af på menneskenes liv, og det blev
mindre.
Men når vi nu omhyggelig ville betragte og betænke
vort liv, så bliver vore legemer ved vor spisen og drikken
mere ødelagt end næret. For hvor meget ringere og værre
er vel ikke væksterne og frugterne blevet, foruden at vi lever i den højeste umådeholdenhed. Vore stamforældre levede for det første enkelt, og dernæst valgte de til mad og
drikke alene det, som var passende og tjenligt til legemets
næring og styrkelse. Men nu er der ingen tvivl om, at jo
efter Syndfloden alle frugter er blevet værre, end de før
var, ligesom vi nu til dags ser, at alle ting trives ilde og
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bliver ringere. Nu til dags er der ikke så stor forskel mellem Italiens vin og frugter og vore, som der er mellem
frugterne før Syndfloden og dem, som efter Syndfloden er
vokset op af den salte og fordærvede jord.
Disse og flere sådanne ting var, efter nogles mening,
årsagen til den lange livstid, hvilket jeg ikke misrimeliger.
For mig er det nok, at Gud i verdens bedste tid ville lade
folk leve så længe. Og dog ser vi, at Gud, som Peter siger
i 2 Pet 2, 4-5, ikke sparede den gamle verden, ligesom han
heller ikke sparede de engle, som syndede. Så gruelig og
forfærdelig er synden. Sodoma og Gomorra var den bedste
del af jorden, og dog gik de under for syndens skyld, 1
Mos 19, 24. Sådan viser Skriften allevegne syndens omfang og formaner til gudsfrygt.
Sådan har vi nu grunden eller meget mere udspringet
for den menneskelige slægt, nemlig Adam og hans Eva; af
dem fødes Set, den første gren på dette træ. Men fordi
Adam efter Sets fødsel endnu levede ottehundrede år, så
han og havde han fra den tid af en såre stor slægt. Og dette
var også den tid, i hvilken retfærdigheden fornyedes ved
forjættelsen om det kommende afkom. Men da menneskene formerede sig efter denne tid, og Guds børn indlod
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sig med menneskenes døtre, 1 Mos 6, 2, da begyndte verden at blive ond og fordærvet, og de hellige patriarkers
herlighed og majestæt blev foragtet.
Men et såre lifligt syn er det, hvis man ikke ser på umagen med at regne det ud, når man ser, hvordan i denne verdens første alder så mange patriarker levede samtidig med
hinanden. For hvis du omhyggelig sammenregner Adams,
vor første faders år, vil du se, at han levede længere end
halvtreds år sammen med Lemek, som var Noas fader.
Derfor så Adam alle sine efterkommere lige til niende led,
som alle havde næsten utallige sønner og døtre; men det
fortæller Moses ikke, men lader sig nøje med at regne
stammen og de nærmeste grene indtil Noa.
Men uden tvivl var der også i dette antal mange herlige
og høje hellige, hvis historie, om vi havde den, langt ville
overgå al verdens historier. For Israels børns udgang af
Egypten, gennemgangen gennem Det Røde Hav, gennem
Jordan, fangenskabet og forløsningen derfra osv. er intet
derimod. Men ligesom den første verden er gået under, sådan er også disses historie gået under. Sådan er Syndfloden nu den fornemste historie, imod hvilken alle de andre
næppe er som små gnister. Men af den første verden har
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vi ikke mere end navnene, som dog alligevel også er tegn
på de vigtigste historier.
Måske levede også Eva henimod ottehundrede år og
så således også en stor slægt. Men hvad for bekymring,
flid og arbejde havde hun ikke for at besøge, opdrage og
undervise sine børn og børnebørn? Hvad for et kors, hvilken sukken og elendighed havde hun ikke også deraf, at
kana’anæernes slægt så mægtig lagde sig imod den sande
kirke? Dog er vel også nogle af disse blevet omvendt ved
den undtagelsesvise nåde.
Derfor var det ret en guldalder, hvorimod vor tid
næppe er som skarn at regne, idet ni patriarker med alle
deres efterkommere levede på én gang og var ét i læren
om det forjættede afkoms velsignelse. Alt dette antyder
Moses kort, men fortæller det ikke udførlig; ellers ville det
være en historie over alle historier.
Dog har han ikke villet forbigå historien om Enoch,
som var den syvende fra Adam, eftersom denne i særlighed er herlig, skønt han også i den er ganske kort. For ved
de øvrige sætter han kun navn og årenes antal; men Enoch
skildrer han sådan, at det ser ud, som om han ikke agtede
de andre patriarker og ligesom stillede dem i skyggen, som
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om de havde været ugudelige eller i al fald ikke var blevet
særlig ærede af Gud. For vandrede ikke også Adam, Set,
Kenan med sine efterfølgere for Herren? Hvorfor priser
han da alene Enok derfor? Eller blev Enok på den måde
taget op af Gud, at de andre patriarker ikke er og leve hos
Gud? Men nu lever de dog visselig hos ham, og vi skal på
den yderste dag se dem lyse i største herlighed.
Hvorfor foretrækker da Moses sådan Enok fremfor
dem? Og hvorfor giver han ikke også andre den samme
ros, hvilke, om de end ikke blev løftet op af Gud, men
døde, dog også førte en gudelig vandel? Om Enosh hørte
vi også ovenfor store ting, nemlig at man på hans tid begyndte at påkalde i Herrens navn, det er, at Guds ord og
den rette gudsdyrkelse atter begyndte at blomstre og
komme i gang, derfor vandrede man også gudelig på den
tid. Men hvorfor siger ikke Moses dette om Enosh, men
alene om Enok? For sådan lyder hans ord:
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v21-24. Da Enok havde levet 65 år, fik han Metusalem. Efter at
Enok havde fået Metusalem, vandrede han i 300 år med Gud
og fik sønner og døtre. Enok levede i alt 365 år. Han vandrede
med Gud. Så var han der ikke mere, for Gud havde taget ham
bort.

Når han siger, at han vandrede med Gud, skal man ingenlunde forstå dette sådan, som munkene forstår det, at han
nemlig gemte sig i en afkrog alene og der førte et munkeliv; men man skal stille hele patriarken på en lysestage eller, som Kristus siger i Matt 5, 14-15, på et bjerg, for at
han kan lyse som en offentlig ordets forkynder.
Sådan roser også Judas ham i sit brev v. 14-15. Om
disse, siger han, har også Enok, den syvende fra Adam,
frofeteret, når han sagde: se, Herren kommer med sine
mange tusinde hellige, for at holde dom over alle og straffe
alle ugudelige iblandt dem for alle deres ugudeligheds gerninger, som de har bedrevet, og for alle de formastelige
ord, som de har talt imod ham, de ugudelige syndere. Hvor
Judas har dette fra, véd jeg ikke; men sandsynligt er det,
at patriarkernes hellige ord og gerninger er forblevet i
menneskenes erindring og forplantet fra den ene til den
anden; måske de også selv skrev dem op. Sådan priser nu
Moses denne ordets offentlige forkyndelse, og ophøjer den
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gudfrygtige Enok ligesom en klar sol fremfor alle andre
lærere og patriarker i den første verden.
Deraf slutter vi, at Enok besad en særlig trods i Helligånden og et godt, kækt mod, så han med største tillid og
dristighed, fremfor de andre patriarker, alene modsatte sig
Satans og kana’anæernes kirke. For som jeg ovenfor
sagde, at vandre med Gud betyder ikke at løbe ud i en ørken eller gemme sig i en afkrog, men at fremtræde efter sit
kald og modsætte sig Satans og verdens uretfærdighed og
ondskab, bekende kvindens afkom, fordømme verdens religion og adfærd og prædike om et andet liv efter dette ved
Kristus.
Et sådant liv førte den fromme Enok tre hundrede år
som den højeste profet og ypperstepræst, der havde seks
patriarker til lærere. Derfor priser Moses ham med rette
som den bedste discipel, der var blevet undervist og oplært
af mange herlige lærere og sådan var benådet og prydet af
Helligånden, at han var en profet fremfor alle profeter og
en hellig fremfor alle hellige i den første verden. Sådan er
Enok først og fremmest stor ved sit kald og prædikeembede.
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For det andet roses han også fremfor andre af den
grund, at Gud ville, at han skulle være et eksempel for hele
verden, til trøst og bestyrkelse i troen på det kommende
liv. Derfor skulle man skrive denne tekst med guldbogstaver og indeslutte den dybt i hjertet.
Og her vises atter, hvad det er at vandre med Gud,
nemlig at prædike om et andet liv end dette; at lære om det
afkom, som skulle komme, hvordan slangens hoved skulle
knuses og Satans rige ødelægges. For sådan prædikede
Enok, som dog var ægtemand og husfader, havde hustru
og børn, styrede sine husfolk og skaffede dem næring ved
sit arbejde; for at man ikke atter skal tænke på et munkeliv,
som nok ser ud, som om det var en gudfrygtig vandel for
Gud. Da nu den fromme mand havde levet tre hundrede år
efter Metusalems fødsel, i den højeste andagt, tro, tålmodighed og utallig kors og ulykke, som han dog overvandt
ved troen på det kommende afkom, da så man ham ikke
mere.
Mærk her, hvor meget der ligger i disse ord. Han siger
ikke, sådan som han gjorde om de andre patriarker: Han
døde, men: Han var ikke mere til, hvilket alle lærere med
omhu har mærket sig, som et sikkert bevis for de dødes
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opstandelse. Men på hebraisk udtrykkes det kort, men såre
kraftig; for sådan lyder egentlig ordene: Enok vandrede
med Gud – og han var ikke. Sådan at der antydes, at han
uventet og mod alle de andre patriarkers forventning blev
borte eller forsvandt, og ikke længere var blandt menneskene.
Derfor blev uden tvivl hans fader og bedstefar heftig
forfærdede over, at denne så store mand pludselig blev
borte for dem. For de vidste, med hvor stor flid og alvor
han lærte gudsfrygt, og hvor meget han også havde at lide
derfor. Hvordan mener du de blev til mode, da de så pludselig mistede en sådan mand, der havde vidnesbyrd for sin
fromhed hos Gud og mennesker?
Lad nu her komme enten en veltalende digter eller en
taler, som kunne behandle denne tekst sådan, som den er
værd, og med følelse. Enosh, Set og alle de andre patriarker véd ikke, hvad der er blevet af Enok; derfor leder de
efter ham; hans søn Metusalem leder efter ham; også de
andre børn og børnebørn leder efter ham. Og da jo
kana’anæernes ondskab var mistænkelig, mente de måske,
at Enok var blevet slået ihjel af dem, ligesom Abel, og et
eller andet sted hemmelig begravet, indtil de til sidst ved
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Guds åbenbaring gennem en engel fik besked om, at Gud
selv havde taget ham og sat ham i Paradiset. Men dette
erfarede de ikke straks på den første eller anden dag, men
måske efter mange måneders eller års forløb. Imidlertid
beklagede de den hellige mands ulykke, at han var blevet
dræbt af de kana’anæiske hyklere. For denne regel og orden iagttages bestandig, at før trøsten kommer, føler man
altid i forvejen kors og lidelse. For Gud trøster kun dem,
som sørger, ligesom han heller ikke levendegør andre end
dem, som er døde, heller ikke retfærdiggør andre end synderne; for af intet skaber han alt.
Derfor måtte dette være et såre stort kors og lidelse for
de hellige patriarker, at de havde mistet Enok og intetsteds
mere kunne se ham, han der havde styret hele verden med
gavnlig og sand lærdom og i sin livstid udrettet meget herligt. Mens de nu sådan sørger og er bedrøvede over den
hellige mands undergang, da indfinder trøsten sig, og det
åbenbares dem, at Herren havde taget Enoch bort. En sådan tekst har vi ikke om noget menneske, med undtagelse
af Elias. Sådan ville Gud straks i den første verden med et
åbenbart eksempel vidne og bevise, at han har beredt et
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andet liv efter dette for sine hellige, i hvilket de skal leve
med ham.
Det hebraiske ord lakach (at tage) betyder ikke at overflytte eller borttage, sådan som det omtrent lyder i vor
oversættelse, men at tage til sig; og dette er livets ord, som
Gud måske ved en engel åbenbarede Enoks fader og denne
de helliges hele slægt, så de skulle have en trøst og forjættelse om det evige liv, ikke alene i ordet, men også i en
gerning, sådan som de før havde også ved Abel. For hvor
liflig og trøstelig tror du ikke denne prædiken var for dem,
at de hørte, at Enoch ikke var død eller dræbt af de ugudelige, heller ikke skaffet af vejen ved Satans list og svig,
men selv taget hjem af den levende og almægtige Gud?
Og dette er det fornemste smykke, som Moses især har
villet lade se i dette kapitel, at den almægtige Gud ikke
tager gæs eller køer til sig, ikke træ eller stene, heller ikke
døde mennesker, men Enok selv, for derved at vise, at der
er forbeholdt og beskikket menneskene et meget bedre liv
end dette her, som er fuldt af al jammer og ulykke. For
skønt også Enok er en synder, så er dog hans udgang fra
dette liv sådan, at Gud giver ham et andet og evigt liv, idet
han lever med Gud, og Gud tager ham til sig.
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Sådan vandrede nu Enoch med Gud, det er, i dette liv
var han et trofast vidne om, at efter dette liv skal menneskene leve i et evigt for det forjættede afkoms skyld. For
dette er det rette liv med Gud, ikke det naturlige liv, som
er underkastet forkrænkeligheden. Og ligesom nu Enok
bestandig prædikede om dette, så opfylder også Gud
denne prædiken og lader den stadfæste sig på ham selv,
for at vi skal tro og være fuldt forvissede om, at Enok, et
menneske ligesom vi og født af kød og blod som vi, tages
fra den kødelige Adam til Gud, og nu lever et guddommeligt, det er, evigt liv.
Men før de hellige fædres slægt fik dette at vide, måtte
det være grueligt at høre, at Enok, en så hellig mand, blev
sådan borte og forsvandt, at ingen vidste, hvor han var, eller hvordan han var omkommet. Derfor var de kære forældre og stamforældre i stor bedrøvelse; men sidenhen blev
de atter herlig glædede og trøstede, da de fik at høre, at
deres søn levede hos Gud selv og var overflyttet af Gud til
et engle-liv.
Denne trøst viser Gud Set, som på den tid var den højeste profet og ypperstepræst, efter at hans fader Adam nu
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allerede i syvoghalvtreds år havde sovet i troen på det velsignede afkom, og Set nu var henved otte hundrede og tres
år gammel. Da han nu sådan var gammel og vel bedaget
og derfor uden tvivl, forvisset i troen på det forjættede afkom, med stor længsel ventede på sit legemes forløsning
og begærede at samles til sine fædre, dør han med stor villighed kort derefter, nemlig efter tooghalvtreds års forløb,
som var ham en meget kort tid, og hvori den hellige gamle
mand vel gjorde sit testamente, besøgte sine sønner og
børnebørn, prædikede for dem og formanede dem til, at de
skulle forblive bestandige i troen på det forjættede afkom
og håbe et evigt liv, til hvilket Enok, hans søn og deres
fader, var blevet optaget og levede nu hos Gud. Sådan opretholdt den hellige gamle fader sig tiden over hos sine,
velsignede enhver enkelt og tog afsked med dem, og med
glæde i sin høje alder trøstede og lærte sig selv og dem.
Hvis jeg skulle dø inden seks måneder, havde jeg
næppe tid nok til at gøre mit testamente; for deri ville jeg
undervise folk om, hvad der var summen af min lære og
prædiken, ville formane dem og trænge ind på dem om, at
de skulle forblive deri, og så meget jeg kunne se og tænke
for mig, ville jeg advare og formane dem til at vogte sig
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for forargelse i læren. Dette kan ikke gøres hverken på én
dag eller én måned. Derfor var de halvtreds år, som Set
levede efter at Enok var blevet optaget, en såre kort tid (for
åndelige mennesker har en ganske anden måde at regne
tiden på end denne verdens børn), i hvilken han underviste
sine om den herlige trøst, at der efter dette liv var et andet
at håbe, hvilket Gud havde åbenbaret ved at tage Enok til
sig, som var af vort kød og blod.
Derfor følg ikke (har han vel sagt) jeres lyster, men
foragt dette liv og håb på et bedre. For hvad nød og ulykke
er der vel, som ikke er i dette liv? Hvor mange sygdomme,
hvor mangen stor fare, hvor mangen skrækkelig ulykke er
det ikke underkastet? For ikke at tale om den højeste nød,
nemlig den åndelige nød, som piner og plager samvittigheden, som loven, synden og døden selv.
Hvorfor begærer I da så heftig dette liv og synes, at I
ikke kan blive mætte deraf? Man ville vel forkorte det for
sig selv, hvis ikke Gud lod os leve i den hensigt, at vi
skulle prise ham, takke ham og tjene vore brødre. Derfor
lad os omhyggelig yde Gud denne lydighed og med suk ile
til det rette liv, til hvilket min søn og jeres broder Enok er
hentet af Gud selv. – Dette og andet lignende har vel den
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hellige gamle mand lært dem efter den trøst, han selv
havde erkendt. Og uden tvivl ønskede de da også sig selv,
efter at de havde forstået, at Enok i levende live var blevet
optaget af Herren til udødeligheden, at også de selv på
samme måde eller i al fald ved døden måtte forløses af
dette elendige liv.
Men hvis de hellige fædre bar så stor længsel efter det
kommende liv for Abels og Enoks skyld, om hvem de vidste, at de levede med Gud, hvor meget mere skal da vi gøre
det, vi som har livets fyrste, den herre Kristus selv, som
Peter kalder ham i ApG 3, 15. På denne troede de, at han
skulle komme, men vi véd, at han er åbenbaret og gået til
Faderen, for at berede os sted, sidder ved Faderens højre
og træder frem for os. Skulle vi da ikke sukke efter de
kommende ting og være disse timelige fjendske? For os
har ikke, sådan som for de, Enok eller Abel vidnet om håbet på et bedre liv, men Kristus selv, som er livets fyrste
og herre. Derfor skal vi højt foragte dette liv og denne verden og af hjertet sukke og længes efter det evige livs kommende ære og herlighed.
Men her føler vi, hvor stor vort køds svaghed er, idet
det larmer og raser af omsorg og kærlighed til de timelige
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ting, men slet ikke glæder sig til det sikre kommende liv.
For hvordan skulle ikke dette være ganske sikkert, fordi vi
har så mange vidner derpå, Abel, Enok, Elias, ja hovedet
og førstegrøden af de opstandne, Kristus selv, 1 Kor 15,
20.
Derfor er de ugudelige livsnydere, som nægter et andet
liv, vel værd, at Gud og mennesker er dem fjendtlige; og
vort eget kød er det også værd, som også ofte lokker os til
et livsnydende væsen, fordi vi synker så dybt ned i timelige bekymringer og så sikkert foragter de evige goder.
Derfor skal vi nøje mærke disse ord og omhyggelig
indeslutte dem i vore hjerter, at Enok ikke blev borttaget
af en patriark eller engel, men af Gud selv. For dette er den
trøst, som også gjorde de hellige patriarker døden lettere
og mildere, så de endog med glæde sagde dette liv farvel.
For de så, at det afkom, som var dem forjættet, endog før
den kom, lå i strid med Satan og i Enok knuste hans hoved.
Dette håb havde de også om sig og alle sine troende efterkommere, og foragtede ganske trygt døden, eftersom den
ikke var nogen død, men kun en søvn, hvoraf de atter
skulle vågne op til et evigt liv. For de troende er døden
ingen død, men kun en søvn. For når dødens skræk, dens
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brod og kraft er borte, så kan den ikke kaldes død. Jo større
og stærkere derfor troen er, desto svagere er døden; men
jo svagere troen er, desto heftigere og bittere er døden.
Og her foreholdes os atter vor synd. For hvis Adam
ikke havde syndet, så var vi mennesker ikke døde, men
uden al frygt og smerte, sådan som Enok, blevet løftet op
fra dette naturlige liv til et bedre og åndeligt. Men fordi vi
nu har tabt livet, så viser denne historie os, at vi ikke skal
mistvivle om, at Paradiset og livet atter skal genoprettes
for os. Ganske vist kan kødet ikke være uden ve og smerter; men når samvittigheden er stillet tilfreds, så kommer
døden på os kun ligesom en afmagt, ved hvilken vi trænger
igennem til hvile. Men i den uskyldige natur havde heller
ikke kødet behøvet at føle smerter; for vi ville være blevet
bortrykket ligesom ved en søvn, og så snart vi vågnede op
af den, ville vi have været i himlen og et engleligt liv. Men
fordi nu kødet er fordærvet ved synden, så må det dø og
ødelægges ved døden. Sådan sov Enok måske ind på den
grønne græsmark under bønnen og blev i søvnen henrykket af Gud uden smerte og død.
Lad os derfor mærke os denne tekst, som Moses ikke
har villet forbigå, men omtale som en særlig historie fra
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den første verden. For hvad herligere kunne der vel ske,
end at et syndigt menneske, forkrænkeligheden underkastet, født af kød og blod og besmittet og fordærvet ved
synden, sådan overvinder døden, at han alligevel ikke dør?
Kristus er et menneske og uden synd; men vore synder
gør, at han underkastes den allerbitterste død, fra hvilken
han dog forløses på den tredje dag og hæver sig op til det
evige liv. Derfor er dette med Enok en særlig ting, at han
ikke dør, men uden dødens mellemkomst henrykkes til et
åndeligt liv.
Rabbinerne fortjener, at man hader dem; for hvad der
i Skriften just er særlig herligt, forfalsker de på det skammeligste. Ligesom de her fører megen unyttig snak om
Enok, at han nemlig ganske vist var from og retfærdig,
men tillige meget tilbøjelig til kødelige lyster. Derfor skal
da Gud har forbarmet sig over ham og være kommet ham
i forkøbet med døden, så han ikke skulle synde og gå fortabt. Kære, er ikke det en mesterlig forfalskning af teksten? For hvortil er det vel fornødent at sige om Enok
alene, at han havde onde tilbøjeligheder, som om ikke
også de andre patriarker havde og følte dem? Og hvorfor
lægger de dernæst ikke mærke til, at Moses to gange siger,
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at han vandrede med Gud? Det er jo dog vel et vidnesbyrd
om, at han ikke fulgte sine anfægtelser, men stærk i troen
overvandt dem. Men når jøderne taler om onde tilbøjeligheder, så mener de utugt, gerrighed og sådanne rørelser.
Men Enok levede uden tvivl i svære anfægtelser, og følte
med Paulus i 2 Kor 12, 7 tornen i kødet, og kæmpede daglig med den gamle slange. Men til sidst, da han nu var blevet rigelig plaget og besværet med alle slags anfægtelser,
bød Herren ham at vandre bort fra dette liv og gå ind i et
bedre.
Men hvad det er for et liv, hvori han nu lever, kan vi,
som endnu er kød og blod, ikke vide. Men det er os nok,
at vi véd, at han også blev optaget med legemet, som patriarkerne uden tvivl fik vide ved åbenbaring, idet de
trængte til sådan trøst, da jo også de skulle dø. Så meget
véd også vi; men hvordan Enok nu har det, hvor han er,
og hvad for et liv han fører, det véd vi ikke. Det véd vi vel,
at han lever, men ikke i dette naturlige liv; for han er hos
Gud, som teksten klart siger.
Derfor er det en mærkelig og herlig historie, hvorved
Gud for den første verden ville bekræfte og bestyrke håbet
på et bedre liv efter dette. I den anden verden, som havde
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loven, gav han sidenhen Elias’ eksempel, som i sin tjeners
Elisas nærværelse og påsyn blev borttaget af Herren. Men
vi er i Det Nye Testamente, den tredje verden, og har et
meget klarere eksempel, nemlig den herre Kristus vor forløser selv, der tilligemed mange andre hellige er opfaret til
himlen. For Gud har villet, at verden til alle tider skulle
have vidnesbyrd på de dødes opstandelse, for at bortvende
vore hjerter og tanker fra dette usle og elendige liv, i hvilket vi dog, så længe det behager Gud, tjener ham med lydighed i alle slags verdslig gerning, og især dermed, at vi
underviser andre og bringer dem til gudsfrygt og gudserkendelse. Men her har vi ikke blivende sted, Hebr 13, 14.
For Kristus gik til Faderen for at berede os et sted, Joh 14,
3.
Men ligesom man nu blandt os vel kan finde dem, som
holder denne lære for latterlig og utrolig, så er der ingen
tvivl om, at jo denne begivenhed på den tid, da den skete,
af størstedelen af menneskene blev holdt for tåbelig og bespottelig. For verden beholder altid sin art. Derfor er sådanne historier efter Guds råd og vilje optegnet i Den Hellige Skrift og opskrevet for de hellige og troende, for at de
skulle læse dem, forstå dem, tro dem og følge dem. For de

689

beviser åbenlyst sejren over død og synder i Enoks person,
viser også den trøst, at loven, Guds vrede og dom er overvundet. Derfor har fromme og gudfrygtige folk intet kosteligere eller behageligere kunnet have, end sådanne historier.
Men i Det Nye Testamente er Guds barmhjertighed
overstrømmende. For, skønt vi ingenlunde slår vrag på sådanne historier, har vi dog nu meget større, nemlig Guds
søn selv, som farer til himmels og sidder ved sin faders
højre hånd. På ham ser vi, at slangens hoved er ganske og
aldeles knust og livet bragt tilbage, som vi havde tabt i Paradiset. Det er meget mere og større, end at Enok og Elias
er optaget, og dog ville Gud på denne måde trøste den første verden og den anden, som havde loven.
Så er nu det hovedlæren, som foreholdes os i disse fem
kapitler, nemlig at menneskene døde og atter blev levende.
For ved Adam døde de alle, men de, som troede, blev atter
levende ved det forjættede afkom, som beretningen om
Abel og Enok vidner. I Adam, Set og andre ses døden
klart; for sådan står der skrevet: og han døde. Men i Abel
og Enok vises de dødes opstandelse og et udødeligt liv.
Men dertil skal alt dette tjene, at vi ikke skal fortvivle i
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døden, men være fuldt forvissede om, at de, som tror på
det forjættede afkom, lever og atter optages til Gud, det
være nu af vandet eller ilden, af galgen eller af graven.
Derfor vil og skal vi leve, og det i et evigt liv, som er efter
dette liv, ved det forjættede afkom.
v28-29. Da Lemek havde levet 182 år, fik han en søn; ham gav
han navnet Noa, for han sagde: »Han skal være vores trøst i
vores arbejde og vore hænders møje med den jord, som Herren
har forbandet.«.

Moses berører ganske kort historien om navnet Noa, som
dog er værd, at vi omhyggelig betragter den. Lemek levede endnu, da Enok blev borthentet fra dette liv til et andet og udødeligt. Da derfor Gud viste menneskene en sådan ære og gjorde et så herligt mirakel, at han optog Enok
til det evige liv, et menneske som vi, og af en ringe og
foragtet stand (for han var ægtemand og husfader, havde
sønner, døtre, tjenestefolk, agre og kvæg), da blev de hellige fædre fulde af mod og glæde og kom på de tanker, at
de mente, at den glade dag, da forjættelsen skulle opfyldes,
nu stod nær for døren. For Gud viste dem på en særlig
måde sin nåde og barmhjertighed ved at optage Enok levende til sig.
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Ligesom derfor Adam og Eva, da Gud havde givet
dem forjættelsen, kom på det håb, at de mente, at Kain
skulle blive dette forjættede afkom, fordi de så, at han var
et menneske ligesom de selv, sådan er det også min tro, at
Lemek i en gudfrygtig fejltagelse gav sin søn Noa dette
navn og sagde: Denne vil trøste og hjælpe os ud af livets
nød; nu vil arvesynden og straffen derfor ophøre, og vi
skal atter bringes til vor fuldkomne retfærdighed. Den forbandelse, som jorden har båret for Adams synds skyld,
skal også ophøre og anden jammer og elendighed, som for
syndens skyld er kommet over hele den menneskelige
slægt.
Da Lemek således så, at hans bedstefar uden al smerte,
uden sygdom og død henrykkes til Paradiset, mener han,
at nu med det første hele Paradiset vil følge på. Han tror
derfor, at Noa er det forjættede afkom, som atter skal
bringe hele verden til rette; for han mener klart, at forbandelsen skal borttages. Men nu kan forbandelsen eller syndens straf ikke ophæves, medmindre arvesynden selv er
borte.
Derfor fortjener rabbinerne, de fordærvelige og forbandede forfalskere af Den Hellige Skrift, at man er dem
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fjendsk. For de forfalsker og fordrejer denne tekst sådan:
Han skal skaffe os ro i vor kummer og vore hænders arbejde, det er, han vil vise os en lettere måde at dyrke jorden
på, nemlig at man kan pløje den med forspændte okser, og
at den ikke behøver at graves med menneskehænder, sådan som man indtil den tid plejede. Men det undrer mig,
at også Lyra godtager denne mening og følger dem efter,
han som dog skulle kende til den sædvanlige måde at forfalske Skriften på, som jøderne bruger, nemlig at de henfører det, som er åndeligt, til det legemlige alene, for at få
ære hos menneskene. For hvad mere urimelig kan man vel
sige om denne hellige patriark, end at han skulle juble sådan over sin Noa for denne nyttes skyld, som alene vedkommer det legemlige behov?
For hans hjerte plagedes af en anden bekymring, nemlig Guds vrede og døden tilligemed al anden jammer i
dette liv; på dette, håbede han, ville Noa gøre ende; derfor
jublede han af glæde, forudforkyndte gode ting og fortrøstede også andre til dette håb. Men om plovene og kvæget
og andre ringe ting, som henhører til dette liv, bekymrede
han sig ikke, sådan som de blinde jøder indbilder sig; men
han håbede, at hans søn Noa skulle være det afkom, der
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skulle komme, som atter skulle tilvejebringe den forrige
tilstand i Paradiset, hvori der ingen forbandelse var. Men
nu, siger han, føler vi denne forbandelse selv i vore hænders arbejde og gerninger, at jorden bærer torne og tidsler,
selv om den dyrkes med højeste flid. Men nu vil der
komme en ny og salig tid, og jordens forbandelse, med
hvilken vi straffedes for syndens skyld, skal ophøre, fordi
synden skal ophøre. Dette er den rette betydning og mening af denne tekst.
Men den fromme fader studses og tager fejl. For den
ære, atter at genoprette alt, som vi tabte i Paradiset, skulle
ikke tilkomme noget menneskes søn, men Guds søn. Derfor er rabbinerne tåbelige. For skønt jorden ikke graves
med hænder, men pløjes med dyr, så er dog hændernes arbejde ikke ophørt, og Enoks optagelse til Gud tydede ikke
hen på en legemlig trøst, der skulle glæde og gavne bugen,
men på forløsningen fra synden og døden. Derfor håber
også Lemek, at ved Noa alt atter skal bringes tilbage i den
første tilstand; for han så, at begyndelsen til denne forandring allerede var sket med hans bedstefar Enok, og var
vis på, at alle tings genoprettelse og forløsning nu stod for
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døren. Ligesom også Eva sagde, da hun havde født sin første søn: jeg ejer en mand, som er Herren, det er, som skal
ophæve den straf, som for syndens skyld ligger på os, og
atter indsætte os i den første tilstand. Men ligesom Eva
dengang tager fejl, sådan tager også den fromme Lemek
her fejl i sit store håb om, at verden nu atter skulle bringes
til rette.
Og disse eksempler viser, hvor hjertelig de hellige patriarker ønskede denne genoprettelse, håbede på den og
sukkede efter den. For skønt de tog fejl, sådan som Eva
tog fejl og skuffes med Kain, så er dog denne længsel efter
forløsningen af Helligånden og viser, at de har en sand bestandig tro på det forjættede afkom, og at Eva kalder sin
søn Kain, Lemek sin søn Noa, det er ord, der, som Paulus
kalder det i Rom 8, 22, vidner om skabningens suk og
længsel, idet den mener, at nu forestår de dødes opstandelse, forløsningen fra synden og genoprettelse af alle
tabte goder. Derfor er det den rette og enfoldige mening,
at da Lemek, sønnesønnen, ser, at hans bedstefar Enok er
borttaget fra denne arvesyndens jammer, angst og arbejde,
hvorved der sikkert antydes og vises et kommende liv, og
der så fødes ham en søn, kalder han ham Noa, der betyder

695

hvile. For han håber, at ved ham forløsningen fra syndens
forbandelser og synden selv skal ske. Denne udtydning
stemmer overens med vor tro og bekræfter håbet på opstandelsen og det evige liv.
Derfor ser man heraf, hvor skrækkelig utaknemmelig
den nærværende verden er, fordi disse allerhelligste folk,
hvis sko vi ikke er værdige til at aftørre, overalt viser en
så stor længsel efter det kommende liv. Men hvor langt er
det ikke fra hinanden, at længes efter en ting og at have
den? Disse patriarker var de helligste mennesker og prydede med de højeste gaver, ja de rette helte for hele verden, og dog ser vi, at de havde den højeste længsel efter
det kommende afkom, den herre Kristus. Ham holdt de for
sin højeste skat, ham hungrede og tørstede de efter, ham
brændte de i kærlighed til. Men vi, som har Kristus iblandt
os, idet han er os givet, skænket og forklaret, han som sidder ved Guds højre og træder frem for os, vi foragter ham
og holder ham i mindre agt og ære end nogen anden skabning. O jammer over al jammer! O synd over al synd!
Sådan ser vi, hvor ulig verden har været til alle tider.
Den første verden er den bedste og helligste, i den er de
skønneste ædelstene af den menneskelige slægt. Efter
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Syndfloden var der også nogle store og herlige mænd, patriarker, konger, profeter; om disse end ikke er lige patriarkerne før Syndfloden, så ser man dog hos dem, at de
også har en særlig længsel efter Kristus, som Kristus selv
siger i Luk 10, 24: mange konger og profeter har begæret
at se, hvad I ser, og har dog ikke set det. Men vor tid, som
er Det Nye Testamentes tid, i hvilken Kristus er kommet,
er ligesom udskuddet og bærmen af verden; for der er intet, som den bryder sig mindre om, end Kristus, mens den
forrige verden intet ædlere og kosteligere havde, end
denne skat.
Hvad er da årsagen til denne jammer? Vort kære hellige kød, verden og Djævelen. For hvad vi har for øjnene,
bliver vi over al måde snart trætte af, som man siger og det
er sandt, at hvad der er sjældent, det opvækker altid kærlighed, mens det, som er almindeligt, snart foragtes. Og en
digter siger: En tings ry taber sig, når man har den for sine
øjne. Hvad åbenbaringen angår, da er vi rigere end patriarkerne; men disse satte meget større pris på sin mindre
åbenbaring, og var ligesom elskere af denne brudgom.
Men vi er den fede, mætte, lystne, tykke og stærke tjener,
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5 Mos 32, 15; for vi har ordet rigelig og overøses for rigelig dermed.
Ligesom nu den første verden var den bedste og helligste, sådan er den sidste den værste og mest gudsforgåede. Men fordi Gud ikke skånede den første verden, også
ødelagde den anden verden og forstyrrede den ene stat efter den anden, det ene rige efter det andet, hvordan mener
vi da det vil gå den tredje verden, som på det tryggeste
foragter Kristus, alle folkeslags trøst, som han kaldes i
Haggaj 2, 8, han som dog ved sit ord og de kære sakramenter nøder os til sig, sådan at vi blive kede af ham og få
væmmelse derfor?
v32. Da Noa var 500 år, fik han Sem, Kam og Jafet.

Dette er også såre kort sagt, men Moses gør efter sin sædvanlige vis og indbefatter i såre få ord store og vigtige ting,
som en doven og efterladen læser ikke lægger mærke til.
Hvad betyder da dette, kunne nogen sige, at Noa først i sit
femhundrede år avler børn? Det må enten have været, en
særlig og stor anfægtelse, hvis han så længe var gift uden
børn, eller også må det have været den højeste kyskhed,
om han så længe kunne holde sig borte fra nogen kvinde,
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hvilket jeg synes er mere sandsynligt. Om papisternes
skændige kyskhed taler jeg her ikke; heller ikke om vor.
Betragt profeterne og apostlene, ligeså også de andre patriarker, som uden tvivl var kyske og hellige mennesker;
hvad er dog de imod denne Noa, som er mand og dog femhundrede år levede kysk uden ægteskab?
I vor tid vil du næppe finde én blandt tusinde, som til
sit tredivte år afholder sig fra kvinder. Men efter at Noa så
mange år havde levet uden hustru, træder han endelig i
ægteskab og avler børn. Dette er da et sikkert tegn på, at
han også før den tid havde været dygtig til ægteskab, men
at han af en eller anden grund har afholdt sig derfra.
Derfor må han først have haft en særlig gave til at overholde kyskhed og en næsten englelig natur; for det synes
umuligt blandt mennesker, at en mand skulle leve fem
hundrede år uden kvinde. Dernæst viser det også, at Noa
havde stort mishag til verden. For hvorfor skulle han ellers
have afholdt sig fra ægteskab, uden fordi han så, at hans
frænder alle var blevet til voldsmænd og opfyldte verden
med uret og vold. Derfor tænkte han, at han hellere ville
være ganske og aldeles uden børn, end have dem så vanartede. Og det er også min tro, at han aldrig ville have taget
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sig nogen hustru, hvis han ikke var blevet formanet dertil,
og det var blevet ham befalet, enten af patriarkerne eller
måske af en engel. For den der i fem hundrede år afholder
sig fra ægtestand, vil sikkert også kunne afholde sig i den
tid af sit liv, som endnu er tilbage.
Sådan angiver Moses med korte ord såre vigtige ting,
og (hvilket en dårlig læser ikke lægger mærke til) mens
han ikke synes at tale om kyskhed, priser han Noas kyskhed over alle deres kyskhed, som levede i den første verden, sådan at han næsten sætter ham til eksempel på en
englelig kyskhed.
Jøderne lyver her, sådan som deres manér er, og foregiver, at Noa af den grund afholdt sig fra ægtestand, at han
vidste, at Gud ville ødelægge verden ved Syndfloden. Hvis
han nu, som de andre patriarker, i passende tid, omtrent i
sit hundrede år eller endnu yngre, havde taget en hustru,
så havde næsten han alene i løbet af firehundrede år opfyldt verden, og Gud havde måttet udrydde ham med hans
hele slægt. Derefter opdigter de også dette, at Sem kaldes
den førstefødte, fordi han først blev omskåret.
Kort sagt, jøderne forfalsker alt, og får det til at gå på
deres kødelige tanke og ære. For hvis dette skulle være
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grunden til, at Noa afholder sig fra ægtestanden, hvorfor
afholdt da ikke også de andre patriarker sig fra ægteskabet
og børneavlingen? Derfor er det løst snak og idel løgn.
Hvorfor påstår de ikke hellere, at det var en særlig gave til
Noa, at han, skønt han dog var mand, i så mange år afholdt
sig fra det ægteskabelige liv? Derfor finder man ikke til
nogen tid så herlige eksempler på så stor kyskhed.
Papisterne tager forargelse af, at Moses så ofte siger
om patriarkerne, at de avlede sønner, og døtre, og siger, at
Moses’ første bog om skabelsen er en bog, hvori der ikke
står andet, end at patriarkerne holdt for meget af sine hustruer, og de anser det for en uanstændig ting, at Moses så
ofte og omhyggelig omtaler dette. Men disse urene hjerter
kan ikke engang lade være at spotte den højeste kyskhed.
For vil man se herlige eksempler på kyskhed, så skal
man læse Moses, der siger om patriarkerne, at de ikke begav sig i ægtestand, før de var kommet langt op i årene.
Og som en klar stjerne blandt disse lyser Noa, som afholder sig ligetil sit femhundrede år. Sådanne eksempler på
en så høj kyskhed finder du ikke i pavedømmet. For skønt
nogle af dem ikke synder med legemet, så har de dog i
hjertet intet andet end urene og uanstændige tanker, og det
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er straffen for, at de foragter ægtestanden, som dog Gud
selv har forordnet til lægemiddel for den fordærvede natur.
Men grunden til, at Noa afholdt sig, var en anden. For
han forkastede ikke ægtestanden, anså den heller ikke for
en ugudelig stand og dadlede den, men han så, at børnene
af de patriarker, som var før ham, skikkede sig ilde og giftede sig med kana’anæernes ugudelige slægt. Sådanne
børn kunne han ikke lide, men ventede i gudsfrygt på verdens ende. At han derefter alligevel begiver sig i ægtestand
og avler børn, det gjorde han uden tvivl ifølge en særlig
formaning og befaling af Gud.
Men her er det spørgsmålet, hvordan Noas sønner
fulgte på hinanden, og dette er vel et spørgsmål værd, for
at man kan få desto større sikkerhed i regningen af verdens
år. Nu er det den sædvanlige mening, at Sem er den førstefødte, fordi han her nævnes først. Men Skriften nøder
os til at tro, at Jafet er den førstefødte, men Sem den næste
efter ham, og Kam den yngste. Og dette bevises sådan: To
år efter Syndfloden avlede Sem sin søn Arpakshad; men
Sem var dengang hundrede år gammel, 1 Mos 11, 10. Derfor var Sem ved Syndfloden omtrent to og halvfems år
gammel; men Noa var fire hundrede og otte og halvfems
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år gammel, da Sem blev født. Men Jafet var ældre end
Sem, 1 Mos 10, 2. Sådan var Kam den yngste broder, og
blev født i Noas femhundrede år.
Men Sem foretrækkes for Jafet, ikke fordi han blev
først omskåren, sådan som jøderne lyver, som kun søger
kødelig ære og berømmelse, men fordi Kristus, det forjættede afkom, skulle komme ved ham. Og ganske på samme
måde bliver sidenhen Abraham, den yngste søn, foretrukket for sine brødre Haran og Nakor.
Men hvordan stemmer dette (kunne nogen sige), med
den tekst, hvori der står, at Noa var fem hundrede år gammel, da han avlede Sem, Kam og Jafet? Sådan stemmer
det, når du forstår det som førdatid i stedet for datid og
læser sådan: Da Noa var fem hundrede år, havde han avlet
osv., for Moses siger ikke, hvilket år enhver blev født; men
han nævner kun et år, hvori han siger, at Noa havde fået
disse tre sønner. Sådan stemmer Skriften såre vel overens.
Og sådan slutter nu Moses dette femte kapitel med et såre
skønt og mærkeligt eksempel på kyskhed, at nemlig Noa
først gifter sig i en alder af femhundrede år; men før var
han hellig og kysk og afholdt sig fra at gifte sig, fordi han
tog forargelse af, at hans forfædres ungdom var kommet
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ind på den kana’anæiske ondskab. Dog adlyder han Gud,
da han befaler ham at gifte sig, skønt han godt havde kunnet leve kysk uden hustru.
Sådan beskriver Moses i disse kapitler kort den første
verden, dog sådan, at man let kan se, at den første verden
var den helligste og en ret guldalder, om hvilken digterne
også taler, idet de uden tvivl har det fra fædrenes overlevering og lære.
Men, da synderne blev mægtige og tog overhånd, da
skånede Gud ikke den første verden, men ødelagde den
ved Syndfloden, ligesom han heller ikke skånede den anden, som var under loven. For på grund af afguderiets og
den urette gudsdyrkelses skyld er ikke alene et rige efter
det andet ødelagt, men Guds folk selv er, efter mange slags
ulykker og fangenskaber, til sidst blevet ganske og aldeles
ødelagt og tilintetgjort af romerne.
Vor nuværende verden, som er den tredje og dog en
nådens verden, er så fuld af gudsbespottelse og gruelighed,
at det er umuligt enten med ord at udsige det eller med
tanker at nå det; derfor vil den ikke kunne straffes med
legemlig og timelig straf, men den må straffes med den
evige død og Helvedes evige ild, eller så at sige med ildens
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syndflod. For dette forudsige farverne i regnbuen. Den første er en vandagtig farve og betyder, at den første verden
for syndens og utugtens skyld straffedes med Syndfloden.
Den mellemste farve er gul, for den mellemste verdens afguderi og ugudelige væsen hævnede Gud med mange
slags plager. Den tredje og øverste farve er ilden, som til
sidst skal fortære verden med al dens uretfærdighed og
synd.
Derfor må man bede om, at Gud vil regere og opretholde vore hjerter i sin frygt og fylde os med tro og tillid
til hans barmhjertighed, så vi med glæde må forvente vor
forløsning og den ugudelige verdens straf og dom, amen,
amen!
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Sjette kapitel
I de første fem kapitler har Moses beskrevet menneskenes
fødsel, hvordan de var i den første verden, og har malet os
for øje de hellige patriarkers underfulde herlighed, som regerede denne første verden. Med disse fem kapitler ligesom med en bog har han da sluttet beretningen om den
lykkeligste del af den hele menneskelige slægt og den første verden før Syndfloden. Her begynder vi nu den anden
bog i Første Mosebog, hvori Syndflodens historie beskrives, som viser, at hele Kains slægt blev ødelagt, men at de
frommes slægt forbliver i evighed. For mens alt går til
grunde og ødelægges i Syndfloden, opretholdes de frommes slægt, ligesom en evig verden.
Men såre skrækkeligt er dette, at hele den menneskelige slægt udryddes på otte mennesker nær, uagtet dog
denne tid var den rette guldalder. For de følgende slægter
ligner slet ikke den første verden i herlighed, storhed og
majestæt; og dog udryddede Gud sådan det, som han
havde skabt til det bedste og herligste i den menneskelige
slægt, at vi med rette forfærdes derfor.
Dog overholdt Gud også i denne straf sin sædvanlige
vis. For hvad der er højest og herligst, plejer han mest at
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slå ned og ydmyge, sådan at Peter ikke forgæves siger i 2
Pet 2, 5, at Gud ikke sparede den gamle verden; for han vil
derved vise, at den var ligesom et Paradis imod den følgende verden. Sådan skånede han heller ikke de allerherligste skabninger, englene, heller ikke kongerne over sit
folk, heller ikke de førstefødte til alle tider; men jo mere
og højere mennesker har været prydede med gaver, desto
hårdere og alvorligere har han straffet dem, når de har begyndt at misbruge hans gaver.
Sådan siger Helligånden i den anden salme v. 9 om
kongerne: Du skal sønderslå dem med et jernspir; ligesom
en pottemagers kar skal du sønderbryde dem. Men er det
ikke Herren selv, som har forordnet konger og vil, at enhver skal ære og lyde dem? Sådan fordømmer og forkaster
han de kloges visdom og de retfærdiges retfærdighed. For
det er Guds egentlige og bestandige gerning, at han fordømmer, hvad der er herligst, nedslår, hvad der er mægtigst, og svækker, hvad der stærkest, uagtet det dog er hans
egne skabninger; men det gør han, så verden skal have
mange skrækkelige eksempler på hans vrede, for derved at
forfærde de ugudelige og opvække os til at lære at forsage
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om os selv og alene tro på hans nåde. Derfor må man enten leve under Guds vingers skygge og i fortrøstningen til
hans nåde og barmhjertighed, eller også gå fortabt.
Men nu er det efter faldet gået sådan med menneskene,
at jo mere en er prydet med gaver, desto mere hovmoder
han sig deraf. Dette var de engles synd, som faldt; dette
var den første verdens synd, hvori der levede de bedste og
herligste mennesker. Men fordi de hovmodede sig af sin
visdom og andre gaver, måtte de gå til grunde. Dette har
været de allerhøjeste kongers synd; dette har været næsten
alle førstefødtes synd. Og hvortil behøves der mange ord?
Det er arvesynden, at vi ikke erkender Guds store og herlige gaver eller ret kunne bruge dem.
At derfor de herligste mennesker sættes til gruelige eksempler, sker ikke af den grund, at det er gavernes eller
godernes skyld, men deres, som besidder dem. Men Gud
er en sådan dialektiker, som plejer at udrydde ejermanden
sammen med hans gode eller gave.
Men det er nyttigt, at man omhyggelig mærker sådanne eksempler for derved at forfærde de hovmodige og
ydmyge os, så vi må lære, at vi, vort liv og alt vort afhæn-
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ger af Gud og hans vink og vilje, hans som står de hovmodige imod, men giver de ydmyge nåde, 1 Pet 5, 5. Men
fordi verden ikke forstår eller gør dette, så omkommer
uden ophør konger, mægtige, retfærdige, den ene efter den
anden, og det kommer derhen, at verden bliver fuld af eksempler på Guds vrede og dom. Ligesom også jomfru Maria synger i Luk 1, 51-53: Han adspreder dem, som er hovmodige i deres hjerters tanke; han styrter de mægtige fra
deres trone; de rige afviser han tomhændede.
Af sådanne eksempler vrimler alle tider, alle fyrstehoffer; og dog har vi af den hellige djævels, verdens fyrstes,
nåde så hårde hjerter, at vi ikke alene ikke bryder os om
alt dette, men ganske foragter det, om vi end ser og føler,
at også vi derover må gå til grunde. Derfor vel dem, som
giver agt derpå, og lader sådanne vredens eksempler bevæge sig til at blive ydmygede og leve i gudsfrygt.
Lad os derfor betænke, at den første verden, som omkom i Syndfloden, var en herlig samling af mennesker og,
efter hvad den så ud til, havde de bedste, helligste og ædleste mænd, hvorimod vi er at regne som et bundfald i verden. For Skriften siger ikke, at de indbyrdes mod hinanden
var onde og uretfærdige, men for Gud. Gud, siger Moses,
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så, at de var onde. Men nu ser og dømmer Guds øjne ganske anderledes end menneskenes øjne. Mine veje er ikke
jeres veje, siger han i Es 55, 8-9; for så højt som himlen er
over jorden, så højt er mine veje over jeres veje og mine
tanker over jeres tanker.
Derfor blev disse tyranner og kæmper indbyrdes anset
og holdt for de allerviseste og retfærdigste mennesker ligesom nu til dags konger og fyrster, paver, biskopper, teologer, læger, jurister, adelsmænd sidder øverst og anses
for store, som særlig ædelstene og lys i verden. Sådanne
folk var Guds børn i den første verden, ikke blot i sin egen
indbildning, men i sandhed, fordi de var prydede med dyder og mange herlige gaver. Men fordi de i besiddelsen af
disse gaver gerådede i hovmodighed og foragt for Gud,
forkastede og ødelagde Gud dem tilligemed deres gaver,
som om de var menneskenes bundfald og skarn.
Og dette er en almindelig brøst i vor natur. For den kan
ikke lade være, den må blæse sig op og hovmode sig af
sine gaver, som er den givet af Gud, hvis den ikke afholdes
derfra af Helligånden. Derfor har jeg ofte sagt, at et menneske ingen fordærveligere fjende har end sig selv. For det
lærer og erfarer jeg på mig selv, at jeg ikke har noget uden
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for mig, der er så meget at frygte som det, jeg har indeni
mig. For de gaver, som vi har i os, lokke og drive vor natur
til hovmodighed.
Men ligesom Gud, der af væsen er så god, ikke kan
lade være at pryde og overøse os med mange slags gaver,
som et friskt og sundt legeme, penge og gods, visdom, duelighed, kundskab i Skriften osv., sådan kan vi heller ikke
lade være at hovmode os af sådanne gaver og gøre os til
deraf. Derfor ville vort liv være den ynkeligste ting, hvis
vi måtte undvære Guds gaver; og dog er det dobbelt så
elendigt nu, da vi har dem; for vi blev derved dobbelt så
onde. En sådan vanart og ondskab er arvesynden, hvilken,
dog intet menneske med undtagelse af de troende véd eller
forstår, eller i al fald foragter de den som en ringe og ubetydelig ting.
Men sådan ondskab ser vi ikke alene hos os selv, men
også hos andre. For hvor stolt og overmodig bliver man
ikke af penge og gods, som dog blandt de andre gaver er
det mindste? Derfor anser de rige, det være nu adelsmænd,
borgere eller bønder, alle andre mennesker for myg og
fluer. Men langt større misbrug sker med andre højere gaver, såsom visdom og retfærdighed. Fordi det derfor alt
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sammen er gaver, som Gud uddeler blandt os mennesker,
så sker der ved begge dele, nemlig at Gud ikke kan tåle
dette overmod, og at vi ikke kan lade være.
Dette var den første verdens synd. Blandt Kains efterkommere var der de bedste og klogeste mennesker, men
for Gud var disse de værste; for de hovmodede sig af sine
gaver og foragtede Gud, af hvem de havde fået dem. Sådan
vanart forstår og dømmer verden ikke, men Gud dømmer
den alene.
Og hvor disse åndelige laster er blivende og går i
svang, der kommer man snart også i de kødelige. For syndens begyndelse er at falde af fra Gud, som Jesus Sirak
siger i 10, 14. Sådan er Djævelens første fald fra himlen til
Helvede, det er, fra den første tavle i den anden. For når
folk begynder at blive ugudelige, det er, ikke frygter Gud
og ikke tror på ham, men foragter ham, hans ord og hans
tjenere, så kommer det derhen med dem, at de fra den rette
lære kommer ind på kætterske indbildninger og tanker, lærer, forsvarer og udpynter disse. Men nu er dette sådanne
synder, at verden holder dem for den største hellighed, og
de, som komme frem dermed, har alene den ros, at de mener det alvorlig med religionen, er gudfrygtige, fromme,
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retfærdige, og får alene navn af kirke og Guds børn. For
menneskene kan ikke dømme om synderne mod den første
tavle, og derefter kommer sådanne foragtere af Gud i grueligt horeri, tyveri, mord og andre grove synder mod den
anden tavle.
Dette omtaler jeg, for at man skal forstå, at den første
verden ikke alene var underkastet synderne mod den anden tavle, men allermest syndede mod den første tavle, det
er, at der i den efter det ydre skin stod såre vel til med
visdom, gudfrygtighed, gudsdyrkelse og religion, men at
alt dette i sig selv var falskt og urigtigt. Da derfor det ugudelige væsen og synderne mod den første tavle gik i fuldt
svang, da fulgte også det øvrige fordærvede væsen på,
hvorom Moses taler i dette kapitel, at nemlig folk først besmittede sig med alle slags utugt, og dernæst fyldte verden
med tyranni, blodsudgydelse, vold og uret.
Da derfor den ugudelige verden havde trådt begge tavler under fødder, kom Gud for at dømme, han som er en
fortærende ild og en nidkær Gud. Derfor straffer han det
ugudelige væsen sådan, at alt ganske lægges øde og hverken øvrighed eller undersåtter bliver tilovers. Derfor kan
vi tro, at jo nærmere verden var Adams fald, desto bedre
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var den, men tog sidenhen af og blev værre dag for dag
ligetil vor tid, hvori kun bærmen og ligesom det sidste
bundfald af den menneskelige slægt endnu lever.
Men har Gud ikke skånet denne verden, som var benådet med så mange store gaver, hvad må da vi vente os, vi,
der er mod dem som skarn at regne og er underkastet meget mere ulykke og elendighed? Dog lad mig nu ikke tale
den romerske pave og hans hellige biskopper for nær, som
ikke tror dette. – Nu kommer jeg til teksten.
v1-2. Da menneskene begyndte at blive talrige på jorden og fik
døtre, så gudssønnerne, at menneskedøtrene var smukke.
Blandt dem tog de sig alle de koner, de havde lyst til.

Dette er en såre kort tale, men indeholder meget. Og for
det første må man ikke forstå teksten sådan, som om verden først havde begyndt at formere sig i Noas femhundrede år; men herunder indbefattes også de patriarker, som
havde levet før denne tid. Dette bevises sådan: Noa havde
ingen døtre, men fordi teksten taler om døtre, så må man
jo forstå det om de forrige tider, da Lemek, Metusalem,
Enok osv. levede. Sådan var verden fordærvet og ond også
før Noas fødsel og især da mange af dem begyndte at leve
frækkere, efter at den første patriark Adam var død, for
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hvem de forhen havde måttet undse sig som for sin stamfader.
Men ligesom jeg ovenfor sagde, at Noa var kysk fremfor alle kyske, sådan ser vi her, at han også er martyr over
alle martyrer. For vore martyrer, som vi kalder dem, er
meget bedre faren end han var; de bliver nemlig bestyrket
og forvisset ved Helligånden, og overvinder døden i én
time, og kommer sådan ud af al fare og anfægtelse. Noa
derimod måtte leve hele seks hundrede år blandt de ugudelige, ikke uden mange svære farer og anfægtelser, ligesom Lot i Sodoma.
Og det var måske også en af årsagerne, hvorfor hans
fader Lemek gav sønnen Noa, da han blev født, dette navn.
For efter at den hellige fader med sine øjne havde set, at
verdens ondskab tog overhånd jo længere desto værre, fattede han ved denne sin søn håb om, at han ville trøste de
fromme, det er sætte sig imod synden og Satan, fra hvem
synden var kommet, og atter tilbagebringe den tabte retfærdighed.
Men det var så langt fra, at den ondskab, som dengang
havde begyndt, ophørte under Noa, at den meget mere
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greb om sig jo længere desto værre og ret kom i gang; derfor er Noa en martyr over alle martyrer. For er det ikke
sandt, at det er meget lettere og ringere, i én ond time at
slippe fra al sin fare og nød, end i så mange hundrede år at
måtte se på så megen stor ondskab i verden, og måtte leve
i den?
Men som jeg også sagde ovenfor, det er min tro, at Noa
så længe afholdt sig fra ægteskab, fordi han ikke ville se
og tåle det hos sine, som han måtte se hos de andre, de
hellige fædres efterkommere. Derfor var dette spejl og betragtningen af den menneskelige ondskab ham det største
kors, som Peter siger om Lot i Sodoma i 2 Pet 2, 8: Da den
retfærdige mand boede midt iblandt dem, pintes hans retfærdige sjæl ved dag efter dag at se og høre deres lovløse
gerninger.
Derfor henhører denne forøgelse af menneskene,
hvorom Moses her taler, ikke blot til Noas tid, men også
til de øvrige patriarkers tid. For hos dem begyndte overtrædelsen af den første tavle, nemlig foragt for Gud og
hans ord; derpå fulgte da de store og grove synder, som
vold og uret, tyranni, utugt, som Moses her især omtaler,
og hvorfra han begynder som fra hovedårsagen til ondet.
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For betragt hele historien, betragt alle græske tragedier,
betragt alle efterretninger om romerne og andre nationer
til alle tider, så skal du finde, at af utugt er alle slags nød
og ulykke fremvokset. Men nu kan det ikke være anderledes: hvor ordet ikke er eller foragtes, der må folk falde og
komme ind på utugt.
Men utugt fører med sig utallige andre synder, såsom
hovmodighed, uret, falsk ed osv. Disse synder kan man
ikke på anden måde møde eller styre, end ved den første
tavle, at nemlig folk begynder at frygte Gud og forlade sig
på ham; for da følger deraf, at de følger ordet ligesom et
lys, der lyser for dem i mørket, og ikke hænger efter sådanne forargelser, men vogter sig derfor. Men når den første tavle er ophævet og borttaget fra øjnene, da er det umuligt, at der skulle følge andet end alle slags synd, skam og
last, som da kommer i gang og gænge.
Men det kan vel enhver undre sig over, at det her ser
ud, som om Moses regner det for en synd at avle døtre,
hvilket han dog ovenfor roste hos patriarkerne, og som er
Guds velsignelse, selv hos de ugudelige; hvorfor regner
han det da blandt synderne? Svar: at avle børn i og for sig
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fordømmer han ikke, men den misbrug, som flyder af arvesynden. For at være herre, eller fyrste, eller konge, at
være vis, frisk og af et stærkt legeme, det er i og for sig
selv noget godt; men at menneskene ved disse gaver kommer uden for den første tavle og med disse gaver strider
imod den første tavle, og derpå så meget sikrere også forgriber sig på den anden tavle, det er et ugudeligt væsen,
som fortjener fordømmelsen. Derfor bruger Moses her
også særlige ord. Guds sønner, siger han, så menneskenes
døtre, at de var skønne, og tog sig hustruer af alle, som de
udvalgte, nemlig uden hensyn til Gud, den naturlige eller
borgerlige ret.
Når først den første tavle er foragtet, så foragtes og
forkastes også den anden, og utugten får den første plads,
hvilken foragter børneavlingen i ægteskabet og bliver rent
dyrisk, da dog Gud har forordnet ægteskabet især til hjælp
for den svage natur og for børneavlingens skyld. Når utugten således har fået overhånd, så forfalder og sønderrives
dernæst de foregående og efterfølgende bud, så man ikke
skåner forældrenes ære, ikke afholder sig fra mord og
drab, men forgriber sig på andres gods, taler falsk vidnesbyrd osv.
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Det hebraiske ord jiru, så, betyder ikke blot simpelthen
at se, men at se med vellyst og fornøjelse, som der ofte står
i Salmerne: Mit øje skal skue mine fjender, det er, skal
med lyst se på straffen over mine fjender. Derfor betyder
det her, at de vendte sine øjne bort fra Gud og hans ord og
vendte det til vellyst og utugt på menneskenes døtre. Så
bestandig og sikker er denne følge, at folk fra overtrædelse
mod den første tavle også kommer ind på overtrædelse af
den anden tavle, og idet de foragtede Gud, foragtede de
også naturens love og tog sig hustruer efter sin lyst, som
de ville.
Dette er sandelig hårde ord, og dog mener jeg, at utugten alligevel havde sit mål og grænse, sådan at endnu ikke
børnene på unaturlig måde blandede sig med sine mødre,
som sidenhen sket i den anden verden hos kana'anæerne;
heller ikke besmittede de sig endnu med sodomitternes
skændsel. For Moses beskylder dem alene for at kaste fra
sig fædrenes love og ikke holde nogen orden i ægteskabet,
men kun følge sin vellyst og tage de kvinder, som de havde
fået lyst til, mod deres forældres vilje.
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Men det er rimeligt, at fædrene med særlig flid forbød
sine sønner at gifte sig med kana'anæerne, ligesom der sidenhen var en lov om, at jøderne ikke skulle blande sig
med kana'anæerne. Og skønt der også er dem, som skriver,
at der før Syndfloden var ægteskaber i incest og at der ikke
var noget hensyn eller nogen ærefrygt for incest, men at
de giftede sig med hinanden, som var nær beslægtede, så
er det dog min tro, fordi Peter roser den første verden, at
der endnu ikke var sådan rasende blodskam i den; men det
var den første verdens synd, at de ikke havde ærbødighed
for forældrene, men foragtede dem og tog til hustruer af
kana’anæerne hvilke de ville, da vellyst og utugt beherskede dem og havde fået overmagten. Og det er et hårdt
ord, at han siger: de tog sig hustruer blandt alle, som de
udvalgte.
Men jeg har ovenfor flere gange vist, at disse to slægter eller kirker, Adams og Kains, var adskilt fra hinanden.
For som Moses klart vidner, forkastede og forstødte Adam
morderen Kain fra sit samfund; derfor formanede han
uden tvivl også sine efterkommere til at vogte sig for misdædernes kirke og ikke blande sig med Kains forbandede

720

slægt; og en tidlang holdt de sig efter dette Adams råd eller
bud.
Men da Adam var død, og de andre patriarkers anseelse begyndte at formindskes, da begærede også Guds sønner, det er, de som havde forjættelsen om det velsignede
afkom og henhørte til den, venskab og svogerskab med
kana’anæerne. For Guds sønner kalder Moses lige frem
patriarkernes sønner, til hvem forjættelsen om det velsignede afkom var sket, og som var den sande kirke. Disse
lod sig også indtage af den kana’anæiske kirkes forargelige væsen, hængte efter sit kød, tog sig hustruer af
kana’anæernes slægt, ligeledes også medhustruer, som og
så mange som de ville. Dette så Lemek og Noa med bedrøvelse, derfor begav de sig måske noget senere ind i ægtestanden.
Her opdigter atter jøderne meget tåbeligt snak og siger,
at Guds sønner skulle være utugtige onde ånder, af hvem
hin ugudelige slægt avledes, og siger, at disse kaldes Guds
sønner på grund af deres åndige natur. Men de, som har
talt bedre om disse ting, gendriver disse naragtige fabler
og siger, at Guds sønner betyder de mægtiges sønner; hvil-
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ket Lyra også forstandig gendriver. For denne Syndflodens straf var ikke alene en straf over de mægtige, men
over alt kød, sådan som også den yderste dags straf skal
være.
Men hvad angår sådanne utugtige onde ånder, de såkaldte incubi og succubi, da har jeg intet derimod at indvende, men tror, at det kan ske, at Djævelen kan være enten incubus eller succubus [dæmoner i skikkelse af mænd
og kvinder]. For jeg har hørt om mange, som har talt af
egen erfaring. Og Augustin skriver, at også han har hørt
dette af troværdige folk, som han måtte stole på. For Satan
har sin store glæde deraf, når han sådan kan bedrage os i
en påtagen skikkelse af en yngling eller en kvinde. Men at
der skulle kunne avles, noget af Djævelen og et menneske,
det er aldeles falskt. Men når man om hæslige og vanskabte børn, af hvilke jeg har set nogle, siger, at de se ud
som djævle, da mener jeg, at disse enten er sådan fordrejede af Satan, men ikke avlet af ham, eller at de selv er
rette djævle, som har kød, enten kun et falskt og blot tilsyneladende, eller også et, som de har stjålet et eller andet
sted. For kan Djævelen efter Guds tilladelse besætte et helt
menneske og forandre hans hele sind, hvad under er det
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da, om han fordrejer legemet og bevirker, at der fødes enten blinde eller krøblinger?
Derfor kan han nok strø sand i øjnene på ugudelige
folk og sådanne, som lever uden gudsfrygt, så når Djævelen er i sengen, en ung karl mener, at han har en jomfru i
sengen, eller en jomfru mener, hun har en yngling; men at
der skulle kunne avles noget af et sådant samleje, det tror
jeg ikke. For mange hekser er her og der blevet brændt,
fordi de har avlet og holdt til med Djævelen. For kan han
spille dine øjne eller dine øren et sådant puds, at du tror
at se eller høre noget, som dog ikke er der; hvor meget
lettere er det ham da at påvirke følelsen, som i denne natur
er meget grov? Men nok derom, for dette henhører ikke til
denne tekst; men jødernes unyttige og løse snak gjorde, at
vi kom til at tale derom.
Derfor er det den rette betydning, at Moses ved Guds
sønner forstår de mennesker, som henhørte til forjættelsen
om det velsignede afkom. For det er en måde at tale på i
Det Nye Testamente, og betyder de troende, som kalder
Gud sin fader, og som Gud igen kalder børn. Og Syndfloden kom ikke af den grund, at Kains slægt var fordærvet
og ond, men fordi de retfærdiges slægt, som havde troet
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på Gud, været hans ord lydige og haft den rette gudsdyrkelse, var kommet ind i afguderi, ulydighed mod forældrene, vellyst, utugt og tyranni. Ligesom Gud også vil ile
til med den yderste dag, ikke fordi hedninger, tyrker og
jøder er ugudelige, men fordi selve kirken ved paven og
sværmerånderne er blevet fuld af vildfarelser, og fordi de,
som er de fornemste og fører regimentet i kirken, øver vellyst, utugt og tyranni.
Men dette skal tjene til at forfærde os alle, fordi også
de, som nedstammede fra de bedste patriarker, begyndte
at hovmode sig og afvige fra Guds ord; de roste sig af sin
visdom og retfærdighed, ligesom jøderne roser sig af omskærelsen og sin fader Abraham, og ligesom paverne under kirkens navn har ladet fare Guds erkendelse, ord og
dyrkelse, og i stedet for åndelig ære lagt sig efter kødelig
vellyst og pragt. Ganske vist har den romerske kirke været
rigtig hellig og prydet med mange herlige martyrer; men
nu ser vi, hvordan det står til med den.
Derfor skal ingen rose sig af sine gaver, hvor høje de
også er; for den højeste gave er at være et lem af den sande
kirke. Men vogt dig, at du ikke bliver stolt deraf, for du
kan falde igen, ligesom Lucifer faldt fra himlen, og som vi
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her hører at Guds børn henfaldt til kødelige lyster. Derfor
er de ikke længere Guds børn, men Djævelens børn, der er
faldet bort både fra den første og den anden tavle af Guds
bud, ligesom før i tiden paverne og deres biskopper var
fromme og hellige, mens de nu er de værste keltringer og
bundfaldet af alle andre stænder.
Iblandt en sådan hob af onde og vanartige skurke, som
var afvegne fra sine forældres fromhed og dyder, måtte
den hellige Noa leve og hades og foragtes af enhver. For
hvordan kunne han vel rose denne så onde og vanartige
hobs utugt? Men revselse eller indsigelse ville de ikke tåle.
Mens nu hans eksempel lyser, og hans hellighed fylder den
hele verden, bliver verden fra dag til dag værre, og jo
større Noas hellighed og kyskhed er, desto afsindigere er
verden af utugt. Men sådan plejer det altid at gå, når straf
og ødelæggelse skal følge på.
For når Gud opvækker hellige mennesker, som er
fulde af Guds Ånd og skal undervise og revse verden, så
sidder verden, som ikke kan tåle den rene lære, desto dybere i synder og driver så meget halsstarrigere på at synde.
Sådan gik det i verdens begyndelse, og nu erfarer vi, at det
også går sådan ved dens ende.
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v3. Da sagde Herren: »Min livsånde skal ikke forblive i mennesket for evigt. De er dødelige, deres levetid skal være 120
år.«

Her begynder Moses at beskrive patriarken Noa som den
øverste ypperstepræst, eller, som Peter kalder ham 2 Pet 2,
5, retfærdighedens forkynder. Men denne tekst er på
mange måder blevet plaget og sønderrevet. For det kan
ikke ske, at det naturlige menneske skulle forstå sådanne
åndelige ting. Idet derfor udlæggerne af Den Hellige Skrift
er faldet ind i den med uvaskede hænder og fødder og har
taget menneskelige følelser med ind, og hvad fornuften
har lagt dem for hånden, sådan som de selv taler, så er de
nødvendigvis kommet ind på mange slags vildfarende indbildninger og tanker. Og sådan er det gerne gået, at jo herligere og åndeligere teksten er, desto hæsligere og skammeligere er den forfalsket. Ligesom da også denne tekst
her er så mangfoldig pint og plaget, at man, hvis man
skulle følge dem, som har fortolket eller udlagt den, ikke
kunne vide, hvad man skulle tro.
Og jøderne er her de første, som korsfæster Moses. For
sådan udlægger de denne tekst: min ånd, det er, min harme
og vrede, skal ikke altid dømme blandt menneskene; det
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er, jeg vil ikke vredes på menneskene, men skåne dem; for
de er kød, det er, de er tilbøjelige til at synde, fordi de af
naturen er besværede med arvesynden. Denne mening følger også Hieronymus og mener, at der her alene tales om
utugtens synd, til hvilke vi af naturen alle er tilbøjelige.
Men deri tager han først fejl, at han forklarer ånd om
vrede; for Moses taler her om Helligånden, som også
modsætningen viser, idet Moses fremdeles siger: fordi de
er kød. For han vil vise, at kødet ikke alene er tilbøjeligt
til at synde, men også er Gud fjendsk.
For det andet taler imod denne mening hele den sag,
hvorom her tales. For hvad dårligere og mere upassende
havde man her kunnet finde på? De ser for sine øjne Guds
overstrømmende vrede, som ved Syndfloden borttager
hele den menneskelige slægt; og dog udlægger de det sådan, at Gud ikke vil vredes på menneskene, men forbarme
sig over dem, og at han vil gøre dette om hundrede og tyve
år, på hvilken tid just Syndfloden indtraf.
Rabbi Salomo udlægger det sådan: den ånd, som er i
Gud, skal ikke kives længere, ligesom om Gud hos sig selv
i sin guddommelige majestæt havde trættet og kivedes om,
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hvad han skulle gøre med mennesket, om han skulle ødelægge det eller skåne det, men at han til sidst, da han var
blevet ked af menneskenes ondskab, besluttede hos sig
selv, at han ganske og aldeles ville udslette mennesket.
De andre forstår det om den skabte ånd: min ånd, det
er den ånd, som jeg har indblæst i menneskets næse, det
er, den menneskelige sjæl, skal ikke længere kives og
kæmpe med kødet, som hænger efter utugt; for jeg vil
borttage denne ånd og forløse den fra kødet, så dette ikke
længere skal volde dem besvær, når det er udryddet. Dette
er en origenistisk mening og ikke stort andet end manikæernes vildfarelse, som mente, at ikke det hele menneske
synder, men kun en del deraf. Og Augustin siger, at det
behagede ham mest af manikæernes lære, at han hørte, at
hans ondskab ikke tilhørte ham hel og holden, men at den
kun fandtes i en del af hans legeme, som fra begyndelsen
af var ond. For manikæerne foregav, at der var to grundkilder for hele tilværelsen en god, en anden ond, ligesom
nogle filosoffer som disse to grundkilder har nævnt kiv og
venskab. Sådan forfejler menneskene ikke alene det rette
mål, men kommer også ind på ugudelige indbildninger og
tanker.
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Santes anfører rabbi David, og afleder det hebraiske
ord jadon af neden, som betyder en skede eller hylster.
Men ligesom denne betydning er såre tåbelig, sådan gengiver han den også med tåbelige ord: min ånd skal ikke
længere være indestængt og indelukket i mennesket ligesom i en skede. Hvem har nogensinde hørt en sælsommere
og forunderligere betydning? Men derved gør jøderne nar
af de yngre teologer, som har indsigt i det hebraiske sprog,
idet de får dem til at tro, at man ikke kan forstå Den Hellige Skrift på anden måde, end ved grammatikken og blot
at se hen til bogstaverne. Derfor er ingen mening så tåbelig, at de ikke skulle kunne forsvare og besmykke den med
sine stygge grammatiske regler.
Men sig mig, hvor har der nogensinde været et sprog,
som man godt kunne lære at tale bare efter grammatikken?
Er det ikke sandt at også de sprog, som har de allermest
faste regler, som det latinske og græske sprog, meget mere
læres af øvelse og vane, end af regler? Er det da ikke en
tåbelig ting, at man i det hellige sprog, hvori der handles
om teologiske og åndelige ting, lader sagernes rette og
egentlige betydning fare og vil knibe den ud af grammatikken? Men det gør næsten overalt rabbinerne og deres
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disciple, da dog mange ord kunne deklineres, som man slet
ikke bruger i sproget, hvilket er let at se. Fordi de derfor
mest ser på og overalt giver nøje agt på ordenes afledning
eller natur, kommer de derover ind på forunderlige indbildninger.
Sådan her. Fordi det ord jabon kan dannes af neden,
får de deraf dette utyske af en mening ud og siger: min ånd
skal ikke holdes indestængt ligesom i en skede. Men de
tænker da på menneskets ånd, som holdes indestængt i legemet som i en skede. Denne, siger de, vil jeg ikke lade
forblive i skeden, men vil tage den ud og ødelægge skeden.
En sådan tåbelig udlæggelse kommer der ud af de stygge
grammatiske regler, da man dog meget mere skal betragte
den måde, hvorpå man i ethvert sprog plejer at tale, for
derved lærer man grammatik.
Alt dette siger jeg så vidtløftig, fordi jeg gerne vil advare jer om, at I, når I støder på sådanne tåbelige udlæggere af Skriften, da ikke følger dem eller agter deres forklaringer for en særlig visdom. For også mange store
mænd har lyst til sådanne rabbinernes narrestreger, og er
ikke stort anderledes end nadverfornægterne, som ikke
nægter disse Kristi ord i sakramentet: Dette er mit legeme,
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men forklare sådan: brød er brød, og dog Kristi legeme,
det vil sige, en skabning af ham; ligeledes: dette er mit
blod, det er, min vin. En sådan skammelig lyst til at forfalske Skriftens ord vil intet fornuftigt menneske tåle selv i
Terents’ komedier eller Vergils ekloger og vi skulle tåle
dem i kirken?
Men til ret at forstå Skriften, dertil hører Kristi Ånd.
Og vi véd da, at der er en Ånd indtil verdens ende, den
nemlig, som har været før alle ting. Denne ånd har vi, det
kan vi af Guds nåde vel rose os af, og således har vi ved
denne Ånd også tro og nogenlunde skøn på Skriften og
erkendelse af de andre ting, som er fornødne til et kristent
liv. Derfor optænker vi ingen ny forklaring, men følger,
hvad der stemmer både med Den Hellige Skrift og troen.
Derfor betegner det ord don, at dømme eller straffe,
igennem hele Skriften et offentligt embede i kirken eller
ordets forkyndelse, ved hvilken vi straffes, formanes, undervises, adskiller det onde fra det gode osv. Som der står
i Sl 110, 6: Han skal dømme iblandt hedningerne, det er,
han skal forkynde ordet iblandt dem. Det er nemlig det
samme ord, som står her. Og i Det Nye Testamente er
denne måde at tale på, som er taget fra hebræerne, meget

731

almindelig, især hos Paulus, som mere end de andre bruger
den hebraiske måde at tale på.
Så forstår jeg nu disse ord sådan, at de er talte enten af
Lemek selv eller af Noa, og ligesom en ny prædiken blev
verden forelagt; for det var en offentlig prædiken eller en
dom, som blev foredraget i en offentlig sammenkomst. For
efter at Metusalem, Lemek og Noa så, at verden med sine
synder ilede sin undergang og fordærvelse i møde, fældede de denne dom: Min Ånd skal ikke trætte med mennesket evindelig; det er: Vi lærer og formaner forgæves,
for verden vil ikke forbedre sig.
Ligesom om en nu på vor tid, da folk er onde og forvendte, sagde: Vi lærer ganske vist trolig og har meget at
gøre, for atter at få verden bragt til gudsfrygt og et tugtigt
liv; men vi bespottes, lider forfølgelse, dræbes, og enhver
synker med tillukkede øjne og øren ned i sin fordærvelse,
derfor må vi nu holde op. Sådan er dette også ord af et
sådant hjerte, som betænker sig på, hvad der dog er at gøre,
og er ængstet og bekymret, som i hele den menneskelige
slægts yderste fare og nød, idet de ser, at de ikke kan
hjælpe den.
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Denne mening stemmer med troen og Den Hellige
Skrift. For vi ser, at når Guds ord åbenbares fra himlen, da
omvendes nogle, som reddes fra fordømmelsen. Men den
øvrige hob foragter det, og følger trygt sin gerrighed, utugt
og andre laster, som Jeremias siger om Babel i 51, 9: ”Vi
ville helbrede Babylon, men den lod sig ikke helbrede.
Forlad den, lad os gå hver til sit land!”
Sådan gik det også Moses og Aron. Jo flittigere de formanede og lærte, desto mere forhærdet blev Farao. Sådan
forbedrede heller ikke jøderne sig ved den herre Kristi
egen prædiken og apostlenes. Os, vi som nu prædiker
Guds ord, går det ligedan. Hvad skal vi da gøre? Folks
blindhed og forstokkede ubodfærdighed kan vi vel beklage, men forbedre den kan vi ikke. For hvem vil vel
glæde sig over at paverne og alle de, som følger dem efter,
går fortabte? Hvem ville ikke hellere, at de tog imod Guds
ord og omvendte sig?
Sådanne forhærdede hjerter så på sin tid også Metusalem, Lemek og Noa. Derfor udbryder de i sådanne ord,
som om alt er tabt, og de hverken kunne råde eller hjælpe
folkene. Min Ånd, det er den rene lære, skal ikke trætte
med mennesket evindelig; for fordi I ikke vil tage imod
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ordet, vil ikke forblive ved den rene lære og være tilfredse
dermed, så må I da fare hen og gå fortabte. Sådan er dette
ord af et ængstet hjerte, og, som Skriften siger: Gud er bekymret, det er Noas, Lemeks, Metusalems og andre hellige
mænds hjerter, som er fulde af kærlighed mod enhver.
Men fordi de ser sådan ondskab hos folk, bliver de ængstede og er bedrøvede.
Sådan sørgmodighed er ret egentlig Helligåndens
sørgmodighed, som Paulus siger i Ef 4, 30: Bedrøver ikke
Helligånden, med hvilken I er beseglede til forløsningens
dag. For han vil vise, at Helligånden bedrøves, når vi arme
mennesker bedrøves og ængstes over verdens ondskab,
idet den foragter ordet, som vi forkynder i Helligånden.
Ligesom Lot er bedrøvet i Sodoma, 2 Pet 2, 8, de fromme
jøder i Babylon under den ugudelige konge Belsazar. Ligeledes Jeremias i 15, 10, da han prædikede for de ugudelige jøder og råbte: Ve mig, min moder, at du fødte mig.
Og Mika, 7, 1: Ve mig, for jeg er som den, der eftersanker
druer; der er ikke en vindrue til at spise osv.
Men denne Guds vrede er meget skrækkelig da, når
han borttager ordet. For hvem ville ikke meget hellere
have sygdomme, dyrtid, krig (for det er alene plager og
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straffe for legemet), end hungersnød på ordet, på hvilken
altid den evige fordømmelse følger? Her er hedningerne,
som ikke har Guds ord, eksempler på, i hvor stort og grueligt mørke Satan kan føre folk, når Gud tier stille og ikke
taler med dem. For hvem ville ikke forfærdes derover, at
romerne, som var herlige, vise folk og fremfor andre folkeslag havde ry for alvorlig tugtighed, havde for skik og
brug, at ærbare kvinder tilbad og smykkede det uanstændige billede Priapus, så at man førte unge brude, som var
jomfruer, derhen? Hvad er også mere bespotteligt, end at
egypterne tilbad oksen Apis som den højeste Gud?
Den tredelte Kirkehistorie fortæller, at først kejser
Konstantin den Store i Fønikien og andre steder der i egnen afskaffede den skændige skik, at man lod de jomfruer,
som skulle gifte sig, før brylluppet gives til pris for offentlig utugt. Sådanne afskyeligheder og grueligheder blev af
hedningerne anset for gudsdyrkelse og retfærdighed. For
hos folk, som ikke har Guds ord, er der intet så bespotteligt, tåbeligt, urent og uanstændigt, hvortil man ikke kan
få dem overtalte som til den højeste gudstjeneste.
Derfor er det den største straf, med hvilken Gud her
truer ved de hellige patriarkers mund, at han nemlig ikke
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længer vil dømme mennesker ved sin Ånd, det er, at han
fra nu af ikke længere vil give menneskene ordet, fordi al
lære er forgæves.
I en sådan straf vil vor tid også bringe Tyskland. For
vi ser, hvilken hast djævlen har, og hvor urolig han er og
forsøger alt for at få Guds ord forhindret. Hvor mange sekter og bander har han ikke anstiftet i vort liv, da vi dog af
al flid har beflittet os på, at man kunne have og beholde
læren ren? Hvordan vil det vel gå, når vi er døde? Da vil
han frembringe hele skarer af nadverfornægtere, gendøbere, antinomister, servetisterne, campanister og andre
kættere, som nu holder sig i ro, fordi de er overvundet ved
den rene lære og fromme læreres flid, men de lurer blot på
en lejlighed til at anbringe og forsvare sin lære.
Den der derfor har ordet rent, skal lære at tage imod
det, takke Gud derfor, og søge Herren, mens han findes,
Es 55, 6. For når lærens Ånd er bort, så bliver også bønnens Ånd bort, som Sakarias kalder det i 12, 10. For bønnens Ånd følger med nådens Ånd. Men det er nådens Ånd,
som straffer synden og lærer om syndernes forladelse, som
straffer og fordømmer afguderi og lærer om den sande
gudsdyrkelse, straffer gerrighed, utugt, tyranni, og lærer
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kyskhed, tålmodighed og at gøre godt. Nu truer Herren her
med, at denne Ånd ikke længere skal trætte med mennesket, fordi de ikke hører på den eller vil bedre sig. Men når
denne Ånd borttages, da borttages også bønnens Ånd; for
det er umuligt at bede for den, der ikke har ordet.
Sådan har en præst et dobbelt embede; først at han skal
vende sig til Gud og bede for sig og sit folk; for det andet,
at han skal vende sig fra Gud til folket med læren og ordet.
Sådan siger Samuel i 1 Sam 12, 23: ”Jeg vil da heller aldrig begå den synd mod Herren at holde op med at gå i
forbøn for jer. Jeg vil vise jer den gode og rette vej”. For
han erkender, at dette er hans egentlige embede.
Derfor bliver prædikeembedet med rette prist og anset
for den højeste velgerning. For når dette borttages eller
fordærves, kan man ikke alene ikke bede, men folk er ganske i Djævelens magt og gør intet andet end at bedrøve
Helligånden med alle sine gerninger og til sidst falde i synden til døden, for hvilken man ikke skal bede, 1 Joh 5,
Derfor er andre fald og synder af menneskene ubetydelige derimod; for man kan atter omvende sig, og der er
håb tilbage om, at de kan tilgives. Men når Helligånden
bedrøves, og folk ikke ville lade sig straffe og dømme af
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Helligånden, så er det en plage, ved hvilken man hverken
kan håbe hjælp eller råd.
Men hvor sædvanlig er ikke nu til dags denne synd i
alle stænder! For hverken fyrster eller adelsmænd, ja hverken borgere eller bønder vil lade sig tale til rette, men de
irettesætter meget mere selv Helligånden i hans tjenere og
ordets forkyndere. For om prædikeembedet dømmer de efter personens ringe anseelse og tænker sådan: Denne prædikant er fattig og foragtet; hvorfor skulle han da have
magt til at irettesætte mig, jeg som er fyrste, adelsmand,
øvrighed? Før de derfor tåler det, før træder de prædikanterne tilligemed ordet og embedet under fødder. Hvem vil
da nu sige, at vi ikke skulle have en lignende Guds dom at
vente, som der foreholdes den første verden?
Derfor er disse ord ligesom talt af en fader, der gør sin
søn arveløs, eller af en streng skolelærer, som med vrede
udviser en discipel af skolen; for han giver endnu hundrede og tyve års frist, om de dog ville forbedre sig. Hvis
ikke, så truer han med, at hans Ånd ikke længere skal
trætte med dem eller revse dem. Og dette ord irettesætte
eller dømme peger ret egentlig hen på prædikeembedet,
som det også på en måde afmaler. For enhver prædikant
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eller ordets tjener er en irettesættende og dømmende mand
og må i kraft af sit embede revse, hvad der er uret, uden
hensyn til sine tilhørere, hvem personen er eller hvad for
embede den fører. Og fordi Jeremias flittig gjorde dette, så
måtte han ikke alene bære had og fjendskab, men også den
største fare. Derfor blev han også utålmodig, så han ønskede, at han ikke var født, Jer 20, 14.
Og, for også at tale noget om mig selv, hvis jeg ikke
på særlig måde var blevet styrket af Gud, da havde denne
ubodfærdige verdens stivhed og ondskab for længst gjort
mig træt og modløs. For de ugudelige bedrøver Helligånden i os sådan, at vi med Jeremias i 20, 7 ofte ønsker, at vi
aldrig var begyndt derpå. Og jeg beder ofte Gud om, at han
vil lade denne nuværende slægt dø sammen med os, fordi,
når nu vi er borte, de allerfarligste tider ville komme.
Af denne grund kaldes også Elias af den ugudelige
konge Akab i 1 Kong 18, 17 den, som ødelægger Israel,
fordi han revsede afguderi, tyranni og utugt, som gik i
svang på hans tid. Ligesom man nu til dags anser os for
dem, der bedrøver og ødelægger Tyskland.
Men det er et godt tegn, når folk udskælder os og kalder os kivlystne mænd. For Guds Ånd er en sådan Ånd,
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der trætter med folk, revser og fordømmer dem. Men nu
har folkene det på den måde, at de gerne ville, man ikke
lærte dem andet, end hvad der behagede dem, sådan som
de rent ud sige hos profeten Mika i 2, 6-7: I må ikke profetere, men disse (dvs. de falske profeter) skal profetere,
for de profeterer ikke som disse.” De sidste ord anfører de
som grund; for fordi de ser, at de er Jakobs hus og Guds
folk, vil de ikke tage imod tugt, vil heller ikke, at trussel
og revselse skal komme dem nær. Ligesom nu paven og
hans kammerater alene roser sig af og pukker på, at de er
kirken, og deraf slutter, at kirken ikke kan tage fejl. Men
betragt denne tekst, så vil du deraf finde, hvad dette er for
et løst bevis.
For er de, som Gud truer, at han ikke længere vil
dømme med sin Ånd, ikke også Guds sønner? Og hvad
kan være herligere, end et sådant navn? Uden tvivl roste
de sig af dette navn og satte det imod fædrenes trusler, eller foragtede i al fald deres prædiken. For det må ingen tro,
at det var for få synders skyld, at Gud så alvorlig ville
straffe hele den menneskelige slægt. Men dette herlige
navn hjalp dem ikke, heller ikke hjalp det dem, at de var
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stærke og i store skarer. Af Egypten uddrog der sekshundrede tusinde mand, og af disse kom kun to ind i Kana’an,
alle de andre ramtes af døden for syndens skyld.
Sådan bryder Gud sig slet ikke om, at paven og hans
biskopper pryder sig med kirkens navn; men de må nok
have andre vidnesbyrd, såfremt de skal undfly Guds vrede,
end at rose sig af at være kirken. For sådan står der skrevet
i Matt 7, 20: Af deres frugter skal I kende dem. Ligeså i v.
21: Ikke alle, som siger til mig: Herre, Herre, skal komme
ind i Himmeriget.
Kommer der engang et kirkemøde i stand, hvilket jeg
dog næppe tror, så vil ingen kunne fratage vore modstandere dette navn, at de er kirken; og idet de alene beråber
sig herpå, vil de fordømme og undertrykke os. Men det
bliver en anden dom, når menneskenes søn åbenbares i sin
herlighed, Matt 24, 30. Da skal det blive åbenbart, at de
rette og hellige lemmer af den hellige kirke var Johan Huss
og Hieronymus af Prag; men at paven, hans kardinaler, biskopper, lærde, munke og præster alle har været de ugudeliges kirke på pest-stolen og rette djævels-tjenere, som
har hjulpet sin fader til at lyve og myrde.
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En sådan Guds dom ser vi også her. Han siger ikke, at
de helliges efterkommere ikke er Guds børn, men dette
herlige navn, af hvilket de hovmoder sig, mens de trygt
synder, lader Gud dem beholde. Og dog truer han just
disse Guds sønner, som tog menneskenes døtre til ægte,
med, at han ikke alene vil borttage ordet af deres hjerter,
men at han også for deres øjne og øren vil borttage den
Ånd, som prædiker, beder, revser, lærer og sukker i kirkens hellige tjenere. Og det af den grund, at disse Guds
børn ikke ville lade sig tugte eller revse, men fordi de véd,
at de er Guds børn, foragter de ordet og lærerne. Men for
dette navns skyld undgår de ikke straffen. Ganske på
samme måde vil det også komme til at gå papisterne og
alle modstandere og fjender af det guddommelige ord.
Sådan er det min tro, at her fromme og gudfrygtige
mænds tanker og følelser henlægges til Gud selv, ligesom
det jo er almindeligt i Skriften. Sådan siger Herren i Malakias 3, 8, at han berøves, eller, som der står på hebraisk,
at han bedrages, derved, at folket var uredeligt med at give
præsterne førstegrøde og tiende.
Men hvorfor, kunne en sige, behøver Gud at klage sådan?
Kan han ikke, når han vil, i ét øjeblik udrydde hele folket?
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Ganske vist kan han det, men gør det ikke gerne, som han
jo siger i Es 18, 32: ”Jeg ønsker ikke nogens død, siger
Gud Herren. Vend om, så skal I leve!” Derfor beviser
denne hans følelse, at Gud er parat til at tilgive, tåle og
forlade synder, når kun folk ville omvende sig; men fordi
de vedbliver at være så forhærdede og afslår al hjælp, så
gør denne ondskab ham ondt og ængster ham ligesom.
Derfor udtyder jeg disse ord Gud sagde om de hellige
fædre, som vidnede med en offentlig erklæring og dom, at
Gud blev tvunget til straf; for de lærte efter guddommelig
befaling. Og efter at Noa og hans forfædre nu næsten
havde prædiket i tusinde år, og verden dog blev værre dag
for dag, foreholder de den utaknemmelige verden Guds
dom, at han nemlig tænker sådan: Hvad hjælper det, at jeg
altid lærer og forgæves lader mine prædikanter kalde? For
jo flere jeg sender af dem, og jo længere jeg holder inde
med min vrede, desto værre bliver de. Derfor må jeg nu
gøre en ende på prædikenen og lade straffen komme. Jeg
vil ikke, at min Ånd, det er, mit ord, bestandig skal vedblive at dømme og prædike, og menneskenes ondskab forblive ustraffet; men jeg må straffe synden.
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For mennesket er kød, han er imod mig, han er naturlig, men jeg er Ånd. Mennesket bliver ved med sit kødelige væsen, foragter, udler og forfølger ordet, er fjendtlig
mod min Ånd i patriarkerne, og ingen prædiken kan
hjælpe noget. Derfor må jeg holde op og lade mennesket
sejle sin egen sø, da det er så aldeles forvendt. Dette vil
Moses vise, når han tilføjer: fordi de er kød. For Noa,
Lemek, Metusalem var de allerhelligste mænd og fulde af
Guds Ånd; derfor udførte de flittig sit embede, prædikede
ordet, holdt ved i tide og i utide, overbeviste, straffede og
formanede, som Paulus siger i 2 Tim 2, 4. Men det var
kød, de ville undervise, og sådan gjorde de et unyttigt arbejde; for kødet holder sig ikke efter den rene lære. Skal
jeg da, siger han, altid lade sådanne foragtere af mit ord
ustraffede?
Sådan er dette ord en offentlig klage af Helligånden
ved de hellige patriarker Noa, Lemek, Metusalem og andre, som Gud borttog før Syndfloden, så de ikke skulle se
en så stor vrede, som skulle gribe så langt om sig. Alle
disse formanede med én stemme og mund kæmperne og
tyrannerne til bod, og tilføjede den trussel, at Gud ikke
evindelig ville tåle foragten for hans ord.
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Men kødet gjorde, som det plejer; for de trofaste formaninger foragtede de i kødelig formastelighed og sikkerhed, og de hellige patriarker holdt de for afsindige folk og
gamle narre, fordi de truede med, at Gud ville vise også
sin kirke, det er, den slægt, som havde forjættelsen om det
kommende afkom, at der blev alvor af.
De ord, som er tilføjet: og hans dage skulle være hundrede og tyve år, må man, som også Hieronymus siger, ikke
forstå om det menneskelige livs år eller om enhvers levetid. For det er sikkert, at der efter Syndfloden var mange,
som levede over to hundrede år. Hvis man nu ville forklare
det om enhver enkeltes levetid, så var det en forjættelse
om, at ethvert menneske netop skulle leve så længe. Men
det er urigtigt. Derfor taler han om den tid, som Gud gav
verden til bod, førend Syndfloden skulle komme.
Og denne mening stemmer overens med den foregående. For Gud viser, at han har stort mishag i denne menneskenes forvendte ondskab. Derfor er han bekymret, og
ville gerne skåne dem; sådan lader han Syndfloden rase
ligesom mod sin vilje; derfor fastsætter han en bestemt og
tilstrækkelig lang tid til bod, for at de kan omvende sig og
undgå straffen. Hele denne tid formanede Noa folkene til
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bod, sådan, at Gud ikke længere ville tåle deres ugudelige
væsen, og at han alligevel var så god og nådig, at han gav
en tid til boden, som kunne være tilstrækkelig lang.
Sådan passer ordene og meningen smukt sammen. De
foregående ord er en trussel: jeg kan ikke længere tåle, at
mit ord foragtes; mine prædikanter og præster udretter intet andet ved sin store møje og sit arbejde, end at enhver
udler dem og spotter dem. Ligesom derfor en from fader
eller from dommer gerne ville skåne sin søn, men hans
ondskab er så stor, at han må tage det alvorlig, sådan (siger
Gud her) ødelægger jeg heller ikke gerne hele den menneskelige slægt; derfor vil jeg endnu give dem hundrede og
tyve år, i hvilke de kan omvende sig og jeg bevise dem
nåde.
Derfor var det en såre skrækkelig straf, at hverken
Noas brødre eller søstre blev reddede. Det var derfor fornødent, at der gik en så alvorlig trussel i forvejen, om måske menneskene kunne lokkes og bringes til bod. I Nineve
prædiker Jonas, at den skal gå til grunde om 40 dage; men
de gjorde bod og blev reddet.
Sådan synes det, at den første verden må have været i
højeste grad tryg. For skønt de til bod har hundrede og tyve
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år, forbliver de dog forstokket i sin utugt, spotter dertil sin
ypperstepræst og retfærdighedens prædiker, den fromme
Noa.
Nu til dags, da Herrens dag er for døren, går det næsten
på samme måde. Vi formaner papisterne til at gøre bod,
formaner vore adelsmænd, borgere og bønder til, at de dog
ikke må vedblive med sådan foragt for det guddommelige
ord, for Gud vil ikke lade det ustraffet; men forgæves anvender vi vor kraft og flid, som Skriften siger i Es 57, 1:
”Retfærdige går til grunde, men ingen ænser det”. Men
hvordan mener du vel det vil gå med avnerne, når Gud sådan får tærsket sin hvede og samlet kornet på sit sted? Sandelig, de vil blive opbrændt med den evige ild, Matt 13,
42. Sådan vil det gå med verden.
Men den vil ikke forstå, at det nu er Guds mening, at
ved det kære evangeliums prædiken hveden skal adskilles
fra avnerne og samles i laderne, så at dernæst avnerne, det
er de ugudeliges hele hob, som har siddet i mørke og afguderi, skal kastes i ilden, som skrevet står i Es 49, 8: ”I
nådens tid bønhører jeg dig; på frelsens dag hjælper jeg
dig”. De, som nu lader denne frelsens dag hengå ubenyttet,
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over dem vil Guds hævn udgå; for han vil ikke lade sit
arbejde med at tærske de unyttige avner være spildt.
Men verden er kød og adlyder ikke, ja jo nærmere den
kommer ulykken, desto sikrere er den, og desto frækkere
foragter den alle gode formaninger. Og skønt nu denne
forargelse såre bevæger fromme og gudfrygtige hjerter,
skal vi dog være ganske visse på, at Gud ikke forgæves
revser verden ved sin Helligånd, at heller ikke Helligånden
i de troende forgæves bedrøves. Og Kristus anfører selv
dette eksempel, hvor han forudsiger vor tids ugudelige væsen og sikkerhed: Det skal værre som i Noas og Lots dage,
siger han Matt 24, 37.
Men her må man lægge mærke til det, som også har
forvoldt Hieronymus bryderi, at Syndfloden kom 100 år,
efter at Sem, Kam og Jafet var født. Men her står, at tiden
til Syndfloden skulle være hundrede og tyve år. Men af
denne tekst fremgår det, at Noa begyndte sin prædiken om
Syndflodens straf, før han begav sig i ægtestand.
Betænk nu her, hvor latterlig han måtte synes den ugudelige og sikre verden. Han forudsiger, at hele verden skal
ødelægges ved Syndfloden, og tager selv en hustru. Men
hvorfor gør han det? Er det ikke nok, at han omkommer
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alene; må han endnu have en kammerat med sig i ulykken?
O hvilken tåbelig gammel nar må han ikke være! For hvis
han selv troede, at verden skulle gå til grunde ved Syndfloden, så ville han vel meget hellere gå til grunde sammen
med de andre alene, end tænke på at tage en hustru og avle
børn. Men frelses han, så frelses vel også vi. - Sådan begyndte de på grund af Noas ægteskab så meget sikrere at
foragte prædikenen om Syndfloden; men de forstod ikke
Guds råd, at han handler sådan, at verden slet ikke kan forstå det. For synes det ikke at være sælsomt og urimeligt,
at han i 1 Mos 21, 12 forjætter Abraham et afkom i hans
søn Isak, og dog i 1 Mos 22, 2 befaler at ofre ham?
Derfor svarer Hieronymus i denne mening, at Gud
ganske vist havde bestemt og beskikket hundrede og tyve
år til Syndfloden, men efter at verdens ondskab var blevet
stærk og mægtig, måtte han forkorte denne tid.
Men vi vil ikke gøre Gud til løgner, men meget mere
tro, at Noa prædikede om, at verden skulle ødelægges ved
Syndfloden, endnu mens han var ugift, og at han dernæst
efter Guds befaling tog sig en jomfru, som en enkelt gren
af hele kvindeslægten, og avlede tre sønner. For sidenhen
(v. 8.) står der, at han fandt nåde for Gud. Ellers havde han,
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da han allerede så længe havde levet uden hustru, vel også
fremdeles kunnet afholde sig derfra. Men Gud ville lade
en planteskole for den menneskelige slægt blive tilovers,
for at der skulle være en grænse for hans vrede. Derfor
byder han ham at tage en hustru, hvilket de ugudelige anser for et tegn på, at verden ikke skal forgå. Derfor lever
de i sikkerhed og foragter sin prædikant Noa. Men Guds
råd går anderledes, nemlig sådan, at han vil ødelægge hele
verden, og ved denne retfærdige Noa lade en planteskole
til en kommende verden blive til overs.
Sådan er Noa den højeste profet, hvis mage verden aldrig har haft. For det første lærer han en såre lang tid; dernæst prædiker han om hele verdens straf og bestemmer
dertil det år, hvori den skal indtræffe. Kristus profeterer
også om den yderste dom, ved hvilken alt kød skal forgå;
men om den dag og time ved ingen, siger han i Mark 13,
32, uden Faderen alene. Jonas forudsiger i 3, 4 ninevitterne
deres straf fyrre dage forud. Jeremias spår i 25, 12 om de
halvfjerds års fangenskab. Daniel taler i 9, 24 om 70 uger,
efter hvis forløb Kristus skal komme. Alt dette er herlige
profetier, ved hvilke bestemt tid, sted og personer beskrives og fastsættes. Men Noas spådom her er over dem alle,
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fordi han ved Helligånden sådan forudsiger et bestemt antal år, efter hvis forløb hele den menneskelige slægt skal
gå under. Sådan var han vel værd, at man kaldte ham den
anden Adam og fyrsten for den menneskelige slægt, ved
hvis mund Gud taler og kalder hele verden til bod.
Men det er grueligt og skrækkeligt, at hans prædiken
så trygt foragtes, så at ikke alene ikke nogen af kana’anæerne, men heller ikke nogen af Adams efterkommere forbedrede sig. Derfor måtte Noa se på sine brødres, søstres,
slægtninges og svogres undergang, som var uden tal og
alle foragtede den fromme gamle mand og hans prædiken
som tåbelig gammelmandssnak.
Men dette skrækkelige eksempel foreholdes os, så vi
ikke skal forblive i synder. For hvis Gud ikke skånede den
første verden, som dog var den allerbedste og ligesom verdens blomst eller ungdomsalder, i hvilken der levede så
mange hellige mænd, men, som Sl 81, 13 siger, lod dem
fare i deres hjerters stivhed, og forkastede dem, som om
de ingen del havde i den forjættelse, der var kirken skænket - hvor meget mindre vil han da skåne os, vi som ikke
havde sådanne fortrin at beråbe os på?
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Sådan blev denne dom og kendelse, som her fældes, at
Gud gav menneskene hundrede og tyve år til bod og omvendelse, udtalt og udråbt, før Noa avlede børn.
Men om kana’anæernes slægt, hvad de havde for patriarker på Syndflodens tid, skrives intet. For Moses agter
den ikke værd at nævnes. Ovenfor førte han deres slægt
ned til Lemek; men enten hans børn eller børnebørn levede
på Noas tid, véd man ikke. Men det er vist, at Kains efterkommere endnu var til på den tid og var så mægtige, at de
også førte Guds børn i forargelse, al den stund også de hellige patriarkers efterkommere omkom i Syndfloden.
Derfor advarede de hellige patriarker, som kirkens
rette styrere, for denne tid sine om at vogte sig for den forbandede slægt. Men kana’anæerne var ilde tilfredse med
at fordømmes, og foretog sig at undertrykke de fromme
med alle slags plager. For Satans kirke strider uafladelig
mod Guds kirke.
Da nu de fromme altid vandrede bort den ene efter den
anden, og ondskaben blev stor, opvakte Gud Noa, at han
skulle formane til bod, og at han skulle være et evigt eksempel for sine efterkommere, hvis tro og bestandige flid
i læren de skulle prise og følge. For det er et stort mirakel
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og en herlig tro, at Noa, efter at have hørt af Lemek og
Metusalem denne dom, at verden om hundrede og tyve år
skulle gå under ved Syndfloden, ikke tvivler på, at det jo
er sandt, og alligevel, efter at henved tyve år er forløbne,
tager en hustru og avler børn, da han dog meget snarere
skulle have tænkt sådan: Hvorfor skal jeg tage en hustru,
nu da den menneskelige slægt skal gå til grunde? Hvorfor
skal jeg avle børn? Har jeg nu så længe afholdt mig derfra,
så vil jeg fremdeles afholde mig. Men det gør Noa ikke,
men efter at dommen om verdens undergang var blevet
udtalt, er han Gud lydig, som kalder ham til ægtestanden,
tror Gud og er forvisset om, at skønt hele verden skal gå
under, så vil dog han og hans børn blive frelst. Dette er en
herlig tro og vel værd, at vi omhyggelig betragter den.
For det første havde han den almindelige tro om det
afkom, som skulle knuse slangens hoved, hvilken tro også
de andre patriarker havde. Men nu var det en særlig dyd
hos ham, at han i så mange forargelser holdt fast ved denne
tro og tillid og ikke afveg fra Gud. Dertil kom da en anden
særlig tro, at han nemlig tror Gud, da han truer hele verden
med undergang og alene forjætter ham og hans børn, at de
skulle frelses. Og uden tvivl formanede hans fader Lemek
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og hans bedstefar Metusalem ham alvorlig til denne tro.
For dette var ligeså vanskeligt at tro, som det faldt jomfru
Maria at tro, at hun alene skulle være Guds søns moder.
Denne tro lærte ham derefter at foragte verdens sikkerhed, af hvem han blev udleet som en gammel nar. Sådan
formanede og styrkede denne tro ham også til at blive flittig ved med at bygge arken, hvilken bygning tyrannerne
uden tvivl udlo som den største tåbelighed. Denne tro rustede og styrkede ham også sådan, at han alene stod imod
så mange eksempler af verden og trodsig foragtede alle
menneskers dom.
Sådan er det en uudsigelig tro og næsten lig et mirakel,
besværet med nye og såre vanskelige artikler, som Helligånden i denne beretning kun kort viser, men ikke vidtløftigere udfører, fordi han vil, at vi flittigere skal eftertænke
alle enkelte omstændigheder. For betragt først Noas tid,
hvor ond og fordærvet den var. For ligesom kirken før
denne tid havde mange hellige patriarker, sådan havde den
nu tabt sådanne regenter som Adam, Set, Enosh, Kenan,
Mahalal'el, Jared og Enok, og nu var alle døde, så der nu
kun var tre tilbage, nemlig Metusalem, Lemek og Noa. For
disse alene var endnu i live dengang da den dom, at verden
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skulle ødelægges ved Syndfloden, blev fældet og åbenbaret. Disse tre må se og tåle menneskenes gruelige og næsten utrolige ondskab, som afguderi, gudsbespottelse, grusom vold og uret, skammelig utugt osv., indtil endelig
også Metusalem og Lemek blev kaldt bort fra dette liv. Da
var Noa alene til at modsætte sig verden, som sank ned i
sin fordærvelse, og prøver på, om han kunne bevare retfærdigheden og holde uretten i skak. Men det var så langt
fra, at han udrettede noget, at han meget mere også måtte
se på, at Guds børn kom ind på ugudeligt væsen.
Dette kirkens fald og dens ødelæggelse plagede den
retfærdige Noas sjæl og bragte den næsten til at forsage,
som Peter siger i 2 Pet 2, 8 om Lot i Sodoma. Blev nu Lot
sådan pint og plaget ved uretfærdige gerninger i en by,
hvad skulle vi da mene om Noa, mod hvem ikke alene
kana’anæernes slægt stormede, men hvem også patriarkernes vanartede slægt satte sig imod, dertil hans eget hus,
hans brødre og søstre, osv. For disse blev alle fordærvede
og forført fra troen ved menneskenes døtre, som teksten
siger: De så menneskenes døtre, at de var skønne.
Men kære, hvordan går det til, at Moses ikke også klager over mændene? Eller hvorfor klager han ikke også
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over Guds døtre, men siger kun: De så menneskenes
døtre? Fordi Sets hellige slægt havde en særlig befaling
om, at fordi kana’anæerne var udelukket fra den sande
kirke, skulle også de vogte sig for at holde sig til vens med
dem, og sådan ikke blande sig med dem, hverken på verdslig vis ved ægteskabet, eller åndelig ved gudsdyrkelserne.
For fromme og gudfrygtige folk skal vogte sig for alt, som
kan give forargelse.
Og dette lå de fromme fædre især på hjerte, når de forbød venskabsforbindelse og ægteskab med kana’anæerne,
at de kunne holde sin slægt ren. For døtrene medbringer i
mændenes huse sine fædres tro, måde og vane. Sådan læser man i kongernes historie, at Salomo blev forført ved en
hustru, som var en fremmed, 1 Kong 11, 7-8. Sådan bragte
også Jezabel syrernes ugudelige væsen ind i Israels land,
kap. 16, 31.
Og de hellige fædre forstod, at det i deres slægt også
ville gå til på samme måde. Efter at de derfor på Guds befaling havde adskilt sig fra kana’anæerne, besluttede og
bestemte de, at den hellige slægts sønner ikke skulle tage
af menneskenes døtre til sine hustruer; for det var lettere
for døtrene i den hellige slægt at vogte sig for at blive gift
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med Kana’anæer; men sønnerne er i almindelighed friere
på det og frækkere.
Og sådan vil nu Moses vise, at fra først af al ulykke
kom deraf, at Guds sønner giftede sig med menneskenes
døtre, som de så var skønne. For fordi menneskenes børn
var stolte og mægtige, og frit fulgte sine vellyster, foragtede de uden tvivl de simple piger i den hellige slægt, som
de hellige patriarker ikke havde opdraget til luksus, men
enfoldig og tugtig, i simpel dragt og klædning; derfor var
det ikke fornødent at foreskrive kvinderne en sådan lov,
da de så alligevel blev foragtede af de fornemme og prægtige Kana’anæer.
Når man betragter hedningernes historie, så finder
man, at kvinder ofte har forårsaget store kongerigers fald
og undergang. For at Trojas ødelæggelse skrev sig fra en
kvinde, véd man. Ligeledes vidner Den Hellige Skrift, at
ved én kvindes overtrædelse er hele den menneskelige
slægt er gået til grunde, 1 Tim 2, 14. Dog skal man ikke
sige dette for at håne det kvindelige køn. For vi har et bud
i 2 Mos 20, 12: Ær din fader og din moder. Ligeledes Kol
3, 19: I mænd, elsk jeres hustruer. For at Eva først plukkede æblet, er sandt; men hun havde jo, før hun gjorde
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dette, allerede syndet med afguderi, og var faldet fra troen,
der styrer legemet, så længe den er i hjertet; men når den
er kommet ud af hjertet, da tjener legemet synden. Derfor
ligger skylden ikke i det kvindelige køn, men i den skrøbelighed, som både mand og kvinde har til fælles.
Sådan fortæller Moses her om uretten og utugten. Men
det overlader han til læserne at betragte, at før de syndede
mod den anden tavle, syndede de mod den første og foragtede Guds ord. Ellers havde Guds sønner adlydt deres
fromme forældres vilje, som havde forbudt dem at gifte
sig med dem, som var uden for kirken.
Derfor slutter Moses, at patriarkernes børn og efterkommere først forlod gudsdyrkelsen og ordet og afveg fra
lydigheden mod sine forældre; dernæst faldt de i vellyst
og utugt og tog til hustruer, hvem de ville. Ligeledes blev
de tyranner og angreb fremmed gods med magt osv. For
verden kan ikke gøre andet; når den er faldet fra Gud, så
tilbeder den Djævelen. Når den først har foragtet ordet og
er kommet ind på afguderi, så falder den også i alle vellystens synder, hvorved vrede opvækkes, når lystens tilfredsstillelse nægtes, så der er den største uorden i viljen
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og begærligheden. Når nu fromme prædikanter revser sådanne synder, så følger vold og tyranni mod dem.
Sådan sammenfatter Syndflodens synd alt, hvad der
kan kaldes synd, både i den første og anden tavle, nemlig
at ugudelige folk først ved vantro falder fra Gud og foragte
ordet, dernæst også afviger fra lydighed mod forældre og
bliver mordere, horkarle osv.
Dette siger jeg, for at ikke nogen skal mene, at mændenes eller kvindernes køn eller ægtestanden selv revses
og anklages; men overtrædelsen af Guds bud og ulydigheden mod forældrene revses først og fremmest, at nemlig
de fromme forældre, fordi kana’anæerne ingen del eller
samfund havde med den sande kirke, ville, at deres slægt
også i det timelige skulle være adskilt fra dem, så ikke
også de skulle forføres og fordærves ved samkvem med de
ugudelige kvinder; men at de, da de foragtede Guds bud
og forældrenes anseelse, også faldt i alle slags vellystsyger
og vredessynder. Sådan beholder det kvindelige køn og
ægtestanden sin ære og værdighed, og kun det ugudelige
væsen anklages og revses, hvorved man først afviger fra
Gud og siden øver trods og vold mod de hellige.
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Og dette medfører ordene selv. Guds sønner, siger
Moses, så menneskenes døtre, at de var skønne. Hvorfor
så de da ikke også på Guds døtre og begærede dem, de
som var lemmer af den sande kirke og havde forjættelsen
om kvindens afkom? Er det ikke klart, at de foragter kvinderne af sin slægt, det er, af den sande kirke, og blander
sig med kana’anæernes kødelige og ugudelige slægt? De
foragter sine egne jomfruers enfoldighed, alvor og ærbare
væsen, og finder mere behag i de venlige, pyntede og vellystige kvinder af Kains slægt; disse begærer og ærer de,
men hine enten foragter de ganske og aldeles, eller behandler dem hårdt og ilde.
For ligesom Eva i det øjeblik, da hun vil synde, ser på
æblet, sådan betragter også Guds sønner menneskenes
døtre med sådanne øjne. Eva havde også før den tid set på
det forbudte træ, men med troens øjne, som så på Guds
bud; derfor begærede hun det ikke, men flyede meget mere
for det. Men da hendes tros øjne var blændede, og hun kun
så på træet med kødelige øjne, da udstrakte hun sin hånd
med lyst efter frugten, og lokkede også sin mand Adam
dertil.
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Sådan havde patriarkernes børn også forhen set, at
kana’anæernes døtre var skønne, pyntede og af indtagende
væsen og mine; men derfor havde de dog ikke forhen giftet
sig med dem. For deres tros øjne så hen til Guds bud og
forjættelsen om det kommende afkom, der skulle fødes af
de frommes slægt. Men nu da de har tabt disse troens øjne,
ser de ikke mere hen hverken til Guds bud eller til forjættelsen, men følger alene kødets lyst, foragter de enfoldige,
fromme og ærbare jomfruer af sin slægt og tager de
kana’anæiske, fordi de ser, at de er pyntede, venlige og
morsomme.
Derfor er det ikke synd, at de tager hustruer; heller
ikke fordømmes det kvindelige køn i og for sig selv; men
det fordømmes, at de foragter Gud og tager dem, som de
ikke skulle tage, så de derved lader sine hustruer lede sig
bort fra den rette gudsdyrkelse til den falske kirkes ugudelige dyrkelser, og så de ligesom kana’anæerne foragter
forældrenes anseelse, øver vold, tyranniserer osv. Denne
synd viser Moses klart hen på, når han siger: De tog sig
hustruer af alle, som de udvalgte. Som om han ville sige:
at tage sig hustruer er ikke ondt, men godt, når det sker ret
og redelig; men de gjorde synd deri, at de uden overlæg og
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imod sine forældres vilje og mening tog hvilke og så
mange som de ville, både gifte og ugifte, uden nogen forskel.
Og dette er et skrækkeligt ord, hvorved Moses antyder
store synder, at de nemlig uden forskel tog to eller flere
hustruer, ligeledes at de byttede hustruer og tog andre med
magt, sådan som Herodes fratager sin broder Filip hans
hustru, Mark 6, 18. Sådan umådelig frihed og frækhed i
utugten antyder Moses, og fordømmer den.
Berosus skriver, at de også på unaturlig måde tog sine
søstre og mødre til ægte. Men jeg tvivler på, at de var så
onde, og det er i og for sig selv stor synd nok, at de intet
overlæg bruger, når de tager sig hustruer, og hverken bryder sig om forældrenes anseelse eller om Guds ord, men
kun følger sin utugt og sine lyster, tog dem, som de ville
og var i stand til at tage, sådan at denne dårlige utugt forvirrede, krænkede og ødelagde både det huslige, borgerlige og kirkelige liv. Sådan var denne første verdens synd
en ødelæggelse for alle stænder, idet kirken blev ødelagt
ved afguderi og falske gudsdyrkelser, ligeledes også ved
tyrannerne, som grusomt forfulgte de fromme lærere og
hellige mennesker. Dernæst blev ved tyranni og uret også
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det borgerlige liv knækket, og det huslige liv ophævet ved
den tøjlesløse utugt, som man øvede og drev uden frygt og
straf. Derfor måtte på dette gudsfrygtens og al ærbarheds
forfald nødvendigvis en almindelig fordærvelse følge; for
menneskene var dengang ikke alene onde, men ganske og
aldeles uforbederlige.
v4a. Dengang gudssønnerne gik ind til menneskedøtrene og fik
børn med dem – men også siden hen – var der kæmper på jorden.

Moses bliver fremdeles ved med at beskrive de synder og
årsager, for hvis skyld Syndfloden kom. Den første synd
var, at Guds børn faldt fra religionen og Guds ord og blev
ganske kødelige, sådan at de forvendte og ødelagde ikke
alene kirken, men også al borgerlig og huslig orden. Nu
beretter han fremdeles, at ondskaben også steg og formerede sig sådan, at der var kæmper eller tyranner på jorden,
og siger klart, at der af samlivet mellem Guds sønner og
menneskenes døtre avledes og fødtes ikke Guds børn, men
tyranner eller kæmper, det er, stolte og formastelige mennesker, som alene anmassede sig og tilrev sig både regeringen og præstedømmet.
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Ligesom paven gør, der anmasser sig både den åndelige og verdslige regering på én gang. Men nu var det
endnu ingen sag, hvis han kun ville anvende den magt,
som han bruger, til at opretholde staten og kirken; men det
er den største synd, at han misbruger denne magt til at bekræfte afguderi, angribe den rene lære og drive voldsherredømme i den verdslige regering. Når man nu revser papisterne med Guds ord, så frabeder de sig dette og siger,
at de er kirken og ikke kan tage fejl; derover udøver de et
uindskrænket voldsherredømme over de fromme kristne.
Sådanne folk kalder Moses kæmper, nemlig de som river
til sig begge slags magt, både den verdslige og den gejstlige, og synder ganske frækt og sikkert.
Sådanne er det også, som beskrives i Visdommens
Bog 2, 11, at de nemlig siger: ”Lad vor styrke være lov og
ret”. Og i Sl 12, 5: ”Tungen er vor styrke, vore læber er
med os, hvem er herre over os?” Og Sl 73, 3 beskriver, at
de er sikre og stolte, og når de har tilføjet andre vold, roser
de sig endda. Sådanne mennesker var disse kæmper, der
satte sig op mod Helligånden og spyttede ham i ansigtet,
da han formanede, lærte og revsede dem ved Lemek, Noa
og hans børn.
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Man diskuterer om det hebraiske ord nephilim (kæmper), hvad det egentlig er, og nogle siger, at det kommer
af ordet naphal, der betyder at fælde. Andre siget, at det
betyder at fældes eller falde, sådan at når de andre mennesker så sådanne gruelige store mennesker, faldt de omkuld
af frygt. Men om dette er sandt, må blive rabbinernes sag;
for det er dem, som udlægger det sådan. For det er jo rent
bespotteligt, at man skulle kalde dem nephilim, fordi andre falder omkuld for dem. Derfor kommer andre frem
med denne udtydning: de skulle være blevet kaldt sådan,
fordi de afveg fra menneskenes sædvanlige legemsstørrelse. De anføre også et sted i 4 Mos 13, 33, hvoraf man
skal kunne se, at disse nephilim eller kæmper havde store
legemer, ligesom anakitterne og rephaim. Men hvis mening der er den rette, derom vil jeg ikke udtale nogen dom,
især da man véd, at man ikke kan påpege alle ords udspring eller oprindelse.
Men her opstår et andet spørgsmål, nemlig hvorfor det
kun var dem, der fødtes af Guds sønner og menneskenes
døtre, som overgik andre mennesker i størrelse og højde?
Men jeg véd intet andet at svare derpå, end at teksten her
ikke omtaler, hvor store og lange de var. I Fjerde Mosebog
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13, 33 står der: Vi så kæmperne, Anaks børn, og vi var
som græshopper for deres øjne. Der siges der, at de var
store af legeme, men ikke her. Derfor kunne de vel af en
anden grund være blevet kaldte kæmper, end ved størrelsen.
Men for nu også at angive min mening om dette ord,
så tror jeg, at det må forstås i aktiv betydning, ligesom verbet naphal, der egentlig betyder at falde, ofte bruges aktivt
i betydningen at fælde eller overfalde, som Jos 11, 7: Josva
og alt krigsfolket med ham kom hastelig over dem ved
vandet Merom og overfaldt dem. Hvis du nu her på dette
sted ville mene, at verbet naphal stod i betydningen at
falde, som om Josva og hans folk var faldet for fjenderne,
så ville historien være derimod. For denne viser, at Josva
og hans folk pludselig overfaldt, og undertvang fjenderne.
Derfor giver denne tekst og flere andre lignende mig
et vink om, at jeg skal forstå, at nephilim, det er kæmper,
ikke kaldes sådan ved størrelsen, sådan som rabbinerne
mener, men ved det tyranni og den vold, hvormed de rasede, og hverken tog hensyn til lov eller ærbarhed, men
kun fulgte sine lyster og begærligheder. For dem, som regerer efter ret og love, kalder Skriften hyrder og fyrster;
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men de, som farer frem med uret og vold, kaldes med rette
nephilim, fordi de overfalder og undertrykker dem, som er
under dem. Som der står i Sl 10, 10: ”De svage overmandes, de bukker under og falder i hans magt”. Der taler Helligånden om Antikrists rige, om hvem han siger, at han vil
rase så gruelig, at han knuser, hvad han kan; men hvad han
ikke kan knuse og sønderslå, det vil han søge at få bøjet
ned, for så, når det er bøjet ned, med magt at kaste det til
jorden. For det kommer ud på ét, om du oversætter det hebraiske ord ba-azumav ved: hans magt, eller: hans stærke
(kløer).
Denne vold og magt, siger han, bruger han kun mod dem,
som er helkaim, det er, fattige og allerede i forvejen plagede. Men dem, som også er stærke og mægtige, tilbeder
han, for at få bragt dem på sin side.
Sådan mener jeg også, at det ord nephilim eller kæmper her ikke betyder uhyre og store mennesker, sådan som
der står i 4 Mos 13, 33, men ugudelige, rasende og mægtige mennesker, sådan som digterne fortælle om kykloperne, at de hverken frygter Gud eller mennesker, men kun
følger sine lyster og forlader sig på sin styrke og magt. For
de sidder i sin majestæt og holder regeringen i sine næver;
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ja de tilraner sig også den gejstlige magt, men bruger
denne magt efter eget ønske, mod kirken og Guds ord.
Men her må mærkes Guds forunderlige råd, at han byder os at ære øvrigheden, adlyde og tjene den osv.; og dog
ser vi, at alt, som tales om alvorlige trusler og store straffe,
allermest er rettet mod de mægtige og mod konger og fyrster, som om Gud især var fjendtlig sindet mod dem. Og
Skriften byder os at ære øvrigheden, men selv ærer den
ikke den, men idet den udtaler de højeste trusler mod den,
vanærer og ødelægger den øvrigheden. Ja mens Skriften
befaler os at ære øvrigheden, synes den selv at foragte den,
eftersom den ikke giver den mange gode ord, men kun
truer den.
For prædiker ikke Maria såre alvorlig imod herrer og
fyrster i sin sang i Luk 1, 51-52: ”Han har øvet vældige
gerninger med sin arm, splittet dem, der er hovmodige i
deres hjertes tanker; han har styrtet de mægtige fra tronen”. Hvis nu dette er at tro, hvem ville da gerne lade sig
finde blandt dem, som så bestemt har at vente fald og
ulykke? Hvem ville ikke hellere være hos de ydmyge og
hungrige? Sådan anklager den anden salme øvrigheden for
en såre svær synd, når den i v. 2 siger, at de af al styrke og
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kraft rådslå sammen mod Herren og mod hans salvede, og
vil undertrykke hans rige. Sådan siger også Esajas i 25, 2:
”Du gør den faste by til en forfalden hob”. Og af sådanne
sprog er hele Bibelen fuld.
Derfor ærer Skriften ikke øvrigheden, men truer den
med fare og bringer den næsten i offentlig foragt; og dog
byder den os med højeste flid, at vi skal ære den og vise
den alle slags ærbødighed, tjeneste og lydighed. Men
hvorfor det? Fordi Gud selv vil straffe den og har forbeholdt sig hævnen, men ikke overgivet den til undersåtterne. Jeremias taler i 12, 1 om, hvoraf det dog kommer,
at de ugudelige har lykken med sig, skønt Gud jo er retfærdig? Men til sidst slutter han i v. 3: ”Skil dem fra som
får til slagtning, indvi dem til drabets dag!”
Sådan kunne man vel sige, at ugudelige øvrigheder er
ligesom Guds svin; han gøder dem, giver dem rigdom,
magt, ære og lydighed hos undersåtterne; derfor betynges
de ikke selv, men de betynge og undertrykke andre; heller
ikke lider de vold, men udøver vold mod andre, heller ikke
giver de, men tager af andre, indtil den time kommer, at
de slagtes, ligesom de længe fodrede svin. Derfor siger
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man i et tysk ordsprog: En fyrste er en sjælden fugl at se i
himlen.
Sådan har de, som Moses her med et forhadt og skammeligt navn kalder nephilim, uden tvivl haft den højeste
magt både i kirke og stat. Men fordi de ikke bruger sit embede til det, som de skulle, så betegner og mærker Gud
dem med et skammeligt navn. For ligesom vi i denne fordærvede natur ikke kan bruge endog den mindste gave
uden hovmodighed, sådan kan Gud intet mindre tåle end
hovmodighed, og derfor er det, at han støder de mægtige
fra deres troner og afviser de rige tomhændede osv.
Sådan forstår jeg da ordet nephilim aktivt om tyranner,
undertrykkere og blodhunde. Men jeg tror at Moses (sådan
som det jo også hænder i andre sprog) har anvendt ordene
sådan som de brugtes på hans tid, på tiderne før Syndfloden og forandret deres betydning noget, sådan at, ligesom
Anaks børn var tyranner, som forlod sig på sin styrke, sådan misbrugte disse vanartige efterkommere af Guds børn
sin ære og magt til undertrykkelse af de fromme, sådan
som Moses nu selv forklarer sig.
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v4b. Det er heltene, navnkundige mænd fra ældgamle dage.

Hieronymus har oversat det sådan: Disse var mægtige ”i
lang tid”. Men det hebraiske ord olam betyder her ikke en
langvarig tid; heller ikke var jo disse kæmper eller tyranner fra verdens begyndelse af, men blev først født dengang, da Guds børn sådan vanslægtede. Men dette ord må
forstås sådan, at Moses derved vil vise, hvad det var for en
magt, på hvilken de forlod sig, nemlig en timelig eller
verdslig magt. For prædikeembedet foragtede de som et
ringe embede; derfor holdt de sig til et andet regimente
eller embede, nemlig et verdsligt, ligesom også vore papister har gjort, som har fundet langt større behag i at havs
store indkomster og verdens riger, end at hades af enhver
for evangeliets skyld.
For hvad Moses angår, da betyder ordet olam både
verden selv og tiden. Derfor skal man nøje lægge mærke
til, når det i Skriften betyder en tid af en vis længde, og når
det betyder verden. Nu må det her nødvendigvis forstås
om verden; for sådanne kæmper eller tyranner var ikke til
fra først af.
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Derfor tjener disse ord ”mægtige i verden” til at beskrive den magt, som de ikke fik fra kirken eller af Helligånden, men af Djævelen og verden, så det ligesom er modsætningen til, hvad Kristus siger til Pilatus i Joh 18, 36:
Mit rige er ikke af denne verden. Kirkens tjenere og prædikanterne lider hunger og nød og hades af alle stænder;
derfor kan de ikke udøve tyranni; men de som har regeringen, styrer land og folk, har slotte og byer, de er rustede til
voldsherredømme.
Og sådan tjene disse ord også til at beskrive kirken, i
hvilken der er en ringe hob, som alle sammen må bære
korset, og hverken har ære eller gods. Ordet har de. Det er
deres eneste gode, men som verden foragter og forfølger.
Derimod bruger disse nephilim eller kæmper både kirkens
herlige navn, som de der er af patriarkernes efterkommere,
og besidder også rigerne på jorden. Disse fører regeringen
og trykker med sin magt den stakkels kirke, derfor kalder
Moses dem mægtige af verden eller i verden, eller verdslig
og timelig mægtige.
Hvad Hieronymus fremdeles oversætter viri famosi
(navnkundige mænd), det hedder på hebraisk viri nominis,
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folk af et navn, det er, sådanne som var berømte og bekendte i verden. Men derved berører Moses atter disse kykloper synd, at de nemlig, da de havde alt, som var i verden, også havde et berømt navn og var kendt over hele
verden. Og det sådan, at derimod Guds børn, nemlig Noa
og hans børn, var i den højeste skændsel og foragt, og ansås for kættere, for Djævelens børn, for sådanne, som
voldte både kirke og stat afbræk og skade, sådan som det
nu også går os. For Kristus vidner selv i Matt 24, 37, at de
sidste tider skal ligne Noas tider.
For Moses har allerede forhen sagt, at Helligånden
blev taget bort fra de ugudelige, og at de blev overladt til
sine lysters løb. Derfor var de sådanne skurke, som nu paven og hans kardinaler og biskopper er, som ikke alene
kaldes nådige herrer og fyrster og indehaver rigerne på jorden, men også tilraner sig kirkens navn, for at de kan holde
os for kættere og trygt fordømme os. Tyranner, ugudelige,
kirkerøvere lader de sig ikke benævne, men vil kaldes de
allernådigste, helligste og ærværdigste herrer.
Derfor er ikke det meningen, som Lyra tror, idet han
nemlig oversætter: ilde berygtede folk. For ligesom verden
ikke kalder paven Antikrist, men giver ham navn af den
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allerhelligste og beundrer ham som den, der med sine kødelige kreaturer er ganske fuld af Helligånden og ikke kan
fare vild, hvorfor den også ydmygelig tilbeder ham, han
må nu kræve og byde, hvad han vil: sådan havde disse
kæmper også et berømt navn, og hele verden beundrede
dem ganske særlig. Noa derimod blev med sine fordømt
som en oprører, kætter og bagvasker af den verdslige og
åndelige majestæt, ligesom også vi, som forkynder evangeliet, nu til dags betragtes på samme måde af paven og
hans biskopper.
Derfor ligger der i denne tekst en beskrivelse af de
synder, hvormed denne tid især var betynget, nemlig at det
var mennesker, som havde vendt Guds ord ryggen og hengivet sig til sine lyster og sit forvendte sind, som syndede
mod Helligånden med den højeste og yderste ubodfærdighed, forsvarede det ugudelige væsen og angreb den anerkendte sandhed. Og dog, trods al denne gudsbespottelse,
beholdt de navn og ære, ikke alene i det verdslige regimente, men også i kirken, som om de af Gud var ophøjede
lige indtil englene. Men da sagerne stod sådan, og Noa og
Lemek tilligemed hans bedstefar Metusalem forgæves
havde lært, lod Gud dem fare i deres hjertes stivhed, så de
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måtte følge deres egne planer, Sl 81, 13, og tav stille, indtil
de fik Syndfloden at føre, som de ikke ville tro.
Sådan er det at falde fra Gud og kirken og tage forbudte hustruer. For den ene synd, hvis der ikke snart rådes
bod på den, drager ned i den anden, og derfra snart igen i
en anden, indtil der ingen ende er derpå, og indtil man
kommer til den grad, som Salomo beskriver i Ordsp 18, 3:
Når en ugudelig kommer, kommer også foragt med skam
og forsmædelse. For om man end sidenhen vil advare sådanne folk, så bryder de sig ikke derom, mener, at de ikke
trænger nogen lærer, og indbilder sig, at de har en retfærdig sag; tror ikke, at der er et liv efter dette, eller håber vel,
at de skulle frelses, selv om de lever i åbenbare synder.
Men til sidst overfalder dem skam og forsmædelse. En sådan forstokket ubodfærdighed og højeste foragt for ordet
nødte og tvang Gud til, med Syndfloden at ødelægge alt
kød.
v5-6a. Herren så, at menneskenes ondskab var stor på jorden,
og at alt, hvad de ville og planlagde dagen lang, kun var ondt.
Da fortrød Herren, at han havde skabt menneskene på jorden.

Dette er den tekst, som vi har anført imod den frie vilje,
om hvilken Augustin skriver, at viljen uden nåden eller
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Helligånden ikke duer til noget andet end til at synde. Men
lærerne på universiteterne, som er den frie viljes beskyttere, stødes for hovedet, og få meget at bestille, ikke alene
for denne såre klare teksts skyld, men også ved dette udsagn af Augustin, om hvem de siger, at han her har udtrykt
sig noget for stærkt, og ligesom Basilius skriver, at når en,
der skal gendrive sin modpart, går for vidt, bærer han sig
ad som bønderne, som, når de ville få et ungt træ til at
vokse lige, bøje det noget for stærkt til den anden side, sådan, siger de, har også Augustin i gendrivelsen af pelagianerne, når han priser nåden, også udtrykt sig noget stærkere mod den frie vilje, end rimeligt var.
Men hvad denne tekst angår, da drejer de den sådan, at
den kun skal tale om Syndflodens onde slægt. Nu derimod
skulle alle folk være bedre, og om ikke alle, så skal der
dog være nogle, som bruger den frie vilje ret. Men det ser
ikke de stakkels mennesker, at teksten taler ganske i almindelighed om menneskets hjerte, og at der står det ord
derved: ”alt” eller ”kun”. For det tredje ser de heller ikke,
at disse ord gentages efter Syndfloden med næsten ganske
de samme ord, som stå her, nemlig nedenfor i det ottende
kapitel v. 21, hvor Gud siger: ”Mennesker vil kun det onde

776

fra ungdommen af”. Dér taler han dog sandelig ikke alene
om dem, som havde levet før Syndfloden, men også om
dem, som han forjætter at han fra nu af ikke oftere vil ødelægge ved Syndfloden, det er, om hele Noas slægt, som
skulle nedstamme fra ham. For dette er ord, som er talt
ganske i almindelighed: menneskets hjertes tanker er
onde.
Derfor slutter vi ganske i almindelighed, at mennesket
uden Helligånden og uden nåden ikke kan gøre andet end
synde, og at det sådan går frem i det uendelige, fra én synd
til den anden. Men når også det kommer til, at man ikke
kan tåle den rene lære og støder frelsens ord fra sig, da
bliver man ved den frie viljes hjælp også en Guds fjende,
bespotter Helligånden og følger uden videre sit hjertes
onde lyster og tillokkelser. Det bevidnes af jødernes eksempel under profeterne, Kristus og apostlene, af den første verdens eksempel under Noa, ligeledes af vore modstanderes eksempel nu til dags, som man ikke på nogen
måde kan få til at tro, at de synder, farer vild og har falsk
gudsdyrkelse.
Dette beviser også andre ord i Den Hellige Skrift. For
taler ikke Sl 14, 2 almindelig nok, når den siger: ”Herren
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så ned af himlen på menneskenes børn for at se, om der
var nogen forstandig, som søgte Gud; de er alle afvegne
osv.?” Og denne salme anfører Paulus i Romerbrevet 3,
10. Ligeledes i Sl 116, 11: ”Alle mennesker er løgnere”.
Og Paulus i Rom 11, 32: ”Gud har indesluttet alle i ulydighed”. Disse ord er talt ganske i almindelighed og slutter
kraftig for os, at mennesket uden Helligånden, som Kristus
alene giver, ikke formår andet end at fare vild og synde.
Derfor siger Kristus i Joh 15, 5: Jeg er vinstokken, I er
grenene; uden mig kan I intet gøre; men I er uden mig ligesom en bortkastet, tør og død vinstok, som er beredt til
ilden.
Og det er også årsagen, hvorfor det er Helligåndens
embede at straffe verden, Joh 16, 8, for nemlig at kalde
verden til bod og erkendelse af denne vanart. Men verden
bliver, som den er, og gør, hvad den så længe har gjort; om
den end formanes ved Guds ord, hører den dog ikke, men
mener, at Gud vil lade sig tækkes de gudsdyrkelser, som
den har udvalgt sig, skønt uden Guds ord; og denne mening kan man ikke få den fra.
Hvis der nogensinde kommer noget kirkemøde i stand,
så vil nok denne lære om den frie vilje få den beslutning
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og dom, at man skal holde sig til det, som paven og fædrene har forordnet. Om vi nu end skreg vore halse i stykker
derover og sagde, at mennesket i sig selv, uden Helligånden, er ondt, og at hvad man gør uden Helligånden eller
uden tro er fordømt af Gud, for menneskets hjerte er ondt
og alle dets gerninger fordærvede, så vil vi dog ikke udrette noget.
Derfor må man beslutte sig det fast i sit hjerte at holde
fast ved denne lære, som foreholder os vor synd og fordømmelse. For en sådan erkendelse af synden er begyndelsen til vor frelse, at vi nemlig ganske opgiver os selv og
giver Gud alene æren for retfærdighed. For hvorfor klager
ellers Paulus så stærkt i Rom 7, 18 og bekender lige ud, at
der intet godt bor i ham, og tilføjer især: i mit kød? For at
vi skulle forstå, at vor vanart og skade alene læges ved
Guds Ånd. Når nu dette står fast i hjertet, så har vi for den
største del lagt vor saligheds grund. For sidenhen har vi
klare vidnesbyrd om, at Gud ikke vil forkaste synderne,
det er dem, som erkender sine synder, begærer at gøre bod
og tørster efter retfærdighed eller syndernes forladelse ved
Kristus.
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Derfor skal vi med al flid se til, at vi ikke lade os finde
blandt disse kykloper, som strider imod Guds ord og priser
sin frie vilje og sine egne kræfter. For om vi end ofte snubler, falder og synder, så vil dog Helligånden være hos os,
hvis vi, når han straffer os, med ydmyg bekendelse af vore
synder giver efter for ham, og vil ikke alene ikke tilregne
os de begåede synder, men vil dække dem med Kristi nåde,
og rigelig benåde os med andre gaver, som er fornødne
både til dette og hint liv.
Men Moses’ ord selv skal man også omhyggelig betragte; for her har han med velberåd hu brugt en særlig
måde at tale på, at han nemlig ikke ligefrem siger: menneskenes tanker er onde, men: hans hjertes tankers påfund.
Og herved mener han det, som mennesket formår i sine
tanker eller med sin fornuft og sin frie vilje, når det kommer allerhøjest. For derfor kalder han det et påfund, fordi
mennesket udtænker og udvælger det med højeste flid,
bærer sig ad som en pottemager og anser det for den allerskønneste gerning. Men dette, siger han, er ondt, og det
ikke blot én gang, men bestandig, til enhver tid; for uden
Helligånden er fornuften aldeles uden nogen erkendelse af
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Gud. Men at være uden erkendelse af Gud er at være ganske ugudelig, at leve i mørket og at anse det for det bedste,
som er det værste.
Men jeg taler her om det gode i teologisk henseende.
For her må man skelne mellem det verdslige eller ydre og
teologien. For Gud lader regeringerne tækkes sig, også de
ugudelige, pryder og belønner dyderne, også hos de ugudelige, men kun så vidt angår dette liv, og så vidt fornuften, der i ydre og verdslig henseende er god, forstår det,
men ikke for så vidt det angår det kommende liv.
Men når vi taler om den frie vilje, så spørger vi om,
hvad den formår i teologisk henseende, det er, i sager, som
angår Gud, Guds vilje og ord, ikke om hvad dens evne er
i verdslige sager og dem, som er fornuften underkastet. Og
vi slutter sådan, at mennesket uden Helligånden for Gud
er aldeles ugudeligt, selv om det er smykket med alle hedningers dyder. Ligesom man jo sandelig i hedningernes historie finder mange herlige eksempler på tugt, mådehold,
velgørenhed, kærlighed til fædrelandet, til forældre og
børn, ligeledes eksempler på mandighed, venlighed osv.
Vi slutter også, at de allerbedste tanker om Gud, om Guds
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vilje, om gudsdyrkelsen er det allerdybeste mørke. For fornuftens lys, som alene er givet mennesket, forstår ikke
mere, end hvad der er godt og velgørende for legemet.
Men dette er den forvendte tilbøjelighed til at følge sine
lyster.
Derfor må man ingenlunde forstå dette sprog sådan,
som det forstås af jøderne og sofisterne, som mener, at det
kun taler om den lavere del af mennesket, som er dyrisk,
men at fornuften driver og er tilbøjelig til det bedste, sådan
at de henfører menneskets hjertes påfund kun til den anden
tavle, ligesom farisæeren, der fordømmer tolderen og siger, at han er ikke som andre mennesker, Luk 18, 11. Han
taler gode ord; for han takker Gud, hvilket ikke er ondt;
men vi siger dog, at også dette her er ondt og ugudeligt;
for det kommer ganske klart fra en, hos hvem der ingen
gudserkendelse er, og er egentlig en bøn, som bliver til
synd, og hverken tjener til Guds ære eller til menneskets
frelse.
Sådan ser man, at filosofferne på nogle steder ikke taler så ganske tåbelig om Gud, om Guds forsyn, hvorved
Gud regerer alt, og dette synes nogle at være så kristen talt,
at de næsten ville gøre Sokrates, Xenofon, Platon osv., til
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profeter. Men fordi de taler sådan derom, at de ikke véd,
at Gud har sendt sin søn, Kristus, til syndernes salighed,
så er disse kostelige og skønne taler den højeste uvidenhed
om Gud og idel gudsbespottelse, efter denne teksts mening, som kort og godt fælder en sådan dom, at al digten,
tragten og påfund af det menneskelige hjerte er ondt.
Derfor taler han ikke om synderne før Syndfloden
alene, men taler om den hele natur, om menneskets hjerte,
fornuft og forstand, sådan som mennesket er også da, når
det foregiver retfærdighed og vil være allerhelligst, sådan
som når gendøberne nu til dags foresætte sig sådanne tanker, som at de vil leve sådan, at de slet ikke synder, og i
sine tanker afbilder sig de tilsyneladende allerskønneste
dyder. Årsagen er: Når hjerterne er uden Helligånden, så
har de ikke alene ikke nogen erkendelse af Gud, men er
også af naturen Gud fjendtlige. Men hvordan kan nu det,
som kommer af uvidenhed om Gud og fjendskab imod
ham, være andet end ondt?
Men her opstår også et spørgsmål. Moses siger sådan:
Herren så, at alle menneskets tanker var onde; fremdeles:
og han fortrød, at han havde gjort mennesket. Hvis nu Gud
forudser alt, hvordan kan da Moses sige, at han først da
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så det? Hvorfor forudså han ikke fra verdens begyndelse
denne menneskenes synd og fordærvede natur? Og hvorfor tillægger Skriften Gud sådan timelig vilje, syn og råd?
Er ikke Guds råd evigt, og kan han fortryde det? Noget
lignende står der også hos profeten Jonas 3, 4-5, hvor Gud
truer med at straffe ninevitterne, og dog tilgiver dem, da
de gør bod. På sådanne spørgsmål har sofisterne intet andet at svare, end at sige, at Skriften taler på menneskelig
vis, og at det kun er en talemåde, når der tillægges Gud
dette som at se, at angre osv. Derfor taler de om en dobbelt
vilje hos Gud, en som de kalde tegnets vilje (voluntas
signi) og en anden, som de kalde hans velbehags vilje (voluntas beneplaciti). Denne sidste, siger de, er fast og uforanderlig; men tegnets vilje er foranderlig; for tegnene forandrer han, når han vil. Sådan afskaffede han omskærelsen
og indsatte i dens sted dåben, mens derimod hans velbehags vilje i og for sig forbliver den samme i al evighed.
Denne mening forkaster jeg ikke; men mere enfoldig
synes det mig at værre, at Den Hellige Skrift taler efter de
menneskers tanker, som skulle forkynde ordet. Når derfor
Moses siger, at Gud så, og at han fortrød, da går dette i
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sandhed sådan til i deres hjerter, som forkynder ordet; ligesom han jo også ovenfor i v. 3 sagde: Min ånd skal ikke
evindelig trætte med menneskene, hvor han ikke ligefrem
taler om Helligånden, sådan som han er i sit eget naturlige
væsen, eller om den guddommelige majestæt, men om
Helligånden, som er i Noas, Metusalems og Lemeks hjerter, det er, om den Guds Ånd, som er i embedet og fører
ordet ved de hellige.
På denne måde så Gud menneskenes ondskab og fortrød det. Det vil sige, Noa, som havde Helligånden og var
ordets tjener, så menneskenes ondskab og blev ved Helligånden bevæget til sorg, da han så det; ligesom også Paulus
siger i Ef 4, 30, at Helligånden bedrøves i de hellige ved
de ugudeliges ondskab. For fordi Noa er en tro ordets tjener og Helligåndens redskab, siges der med rette, at Helligånden er bedrøvet, når Noa er bedrøvet og hellere ønsker, at mennesket slet ikke var til, end at det skulle være
så ondt.
Derfor er det ikke meningen, at Gud ikke skulle have
set det fra evighed af. Gud har fra evighed af set alt. Men
ligesom nu denne menneskenes ondskab kommer for dagen i sin hele styrke, sådan åbenbarer nu først Gud den i
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sine tjeneres eller profeternes hjerter. Sådan er nu Gud fra
evighed af fast og urokkelig i sit råd. Han ser og véd alt.
Men dette åbenbarer han først da de gudfrygtige, når hans
tid kommer, og også de skal se det. Dette synes jeg, er den
enfoldigste mening af denne tekst, og også Augustin er
ikke langt fra at tale på samme måde.
Men jeg passer altid denne regel, at jeg, så vidt jeg kan,
undgår sådanne spørgsmål, som drager os lige op til den
guddommelige majestæts trone. Og det er meget bedre og
sikrere, at man bliver stående hernede ved den herres Jesu
Kristi krybbe, hans, som blev menneske; for hvis man indlader sig på tanker om guddommen, da er der stor fare for
hånden.
Men til denne tekst høre også andre lignende, hvori
Gud afmales som om han havde øjne, øren, mund, næse,
hænder og fødder, sådan så Esajas ham i kap. 6 og Daniel
i kap. 7, 13 og andre profeter i sine syner og åbenbaringer.
For på sådanne steder taler Skriften om Gud som om et
menneske. Derfor er anthropomorphiterne blevet fordømt
som kættere, fordi de har tillagt den guddommelige majestæt et menneskes skikkelse.
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Ja hvis anthropomorphiterne have gjort sig sådanne
grove tanker, så er de med rette blevet fordømt; for da indeholdes deri en åbenbar vildfarelse. For en ånd, siger Kristus i Luk 24, 39, har ikke kød eller ben. Men jeg er meget
mere af den mening, at anthropomorphiterne kun har
tænkt på, hvordan de kunne fremstille læren på en enfoldig
måde for de enfoldige. For Gud kan ikke erkendes og begribes i sin substans og væsen. Heller ikke kan vi ret
egentlig sige, hvad han er, om vi så end ville gå ud af vort
gode skind.
Derfor nedlader Gud sig selv i sådan skikkelse, at vi
kan fatte og begribe ham, og viser sig for os i billeder,
hvori han ligesom har indhyllet sig, på en barnlig, enfoldig
måde, for at han nogenlunde kan erkendes af os. Sådan
viste Helligånden sig i en dues skikkelse, Matt 3, 16. Ikke
som om han var en due; men dog ville han erkendes, modtages og tilbedes i en sådan grov og enfoldig skikkelse; for
han var sandelig Helligånden selv. Sådan også på samme
sted: Skønt ingen vil sige, at den stemme, som lød ned fra
himlen, er Gud Fader, så skulle man dog modtage og tilbede ham i dette grove billede, som en menneskelig
stemme fra himlen var.
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At nu Skriften sådan tillægger Gud et menneskes skikkelse, stemme, gerninger, egenskaber osv., tjener ikke
alene dertil, at man derved kan undervise de enfoldige og
svage, men vi store og lærde folk, som er erfarne i Skriften, må holde os til sådanne grove billeder, fordi Gud har
fremstillet dem for os og åbenbaret sig for os ved dem.
Ligesom også englene viser sig i menneskelig skikkelse,
skønt man véd, at de kun er ånder. Men ånder kan vi ikke
erkende, når de åbenbarer sig for os som ånder; men billederne erkender vi.
Dette er den enfoldigste måde at behandle sådanne
sprog på. For hvad Gud er i sin natur, det kan vi ikke
komme efter; men det kan vi nok komme efter, hvad Gud
ikke er, nemlig at han ikke er en stemme, ikke en due, ikke
vand, ikke brød, ikke vin. Og dog viser han sig for os i
sådanne synlige former, handler med os ved dem, forelægger os disse former, så vi ikke skal blive vildfarende og
letfærdige ånder, som vel taler om Gud, men ikke véd noget om ham, da han ikke kan begribes i sin blotte majestæt.
Og Gud ser, at denne vej at begribe ham på er os umulig.
For han bor, som Skriften siger i 1 Tim 6, 16, i et lys, hvortil ingen kan komme. Derfor har han forelagt os dette, som
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vi kunne begribe og forstå. De som nu holder sig dertil, de
griber Gud ret, mens derimod de, som roser sig af hemmelige syner, åbenbaringer og oplysninger, enten går til
grunde for Guds majestæt, eller også forbliver i det tætteste mørke, så de ikke erkender Gud.
Sådan havde også jøderne sine billeder, hvori Gud viste sig for dem, såsom nådestolen, pagtsarken, tabernaklet,
sky-og ildstøtten osv. For i 2 Mos 22, 20 siger Gud: Et
menneske kan ikke se mig og leve. Derfor stiller han et
billede af sig frem for os, hvorved han viser sig sådan for
os, at vi kan gribe ham. Sådan har vi i Det Nye Testamente
dåben, alterets sakramente, absolutionen og prædikeembedet.
Og disse billeder er ret egentlig tegnets vilje, som man
lærer om på universiteterne; til dem skal vi se hen, når vi
vil vide Guds vilje. Den anden vilje, velbehagets, er Guds
væsentlige vilje eller den blotte majestæt, som er Gud selv.
Den skal vi ikke vende vore øjne hen til, for den kan ikke
gribes. For i Gud er intet uden guddom, og hans væsen er
den overstrømmende visdom og almægtige kraft, som fornuften slet ikke kan nå. Og hvad Gud har villet med denne
velbehagets vilje, det har han set fra evighed af.
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Men man skal ikke forske efter denne væsentlige og
guddommelige vilje, men holde sig ganske borte derfra
som fra den guddommelige majestæt, der er uudforskelig,
og som Gud i dette liv ikke har forelagt os til at vide eller
begribe, men han har villet indhylle og vise os den i nogle
billeder, som i dåben, ordet og nadveren. Dette er de guddommelige billeder, og viljen fremstillet ved et tegn, hvorved han handler med os efter vor forstand; derfor skal man
alene se hen til dem. Men velbehagets vilje skal man ganske lade fare, medmindre nogen er Moses eller David eller
en anden mand, dem lig og fuldkommen. Dog også disse
har set sådan på det guddommelige velbehags vilje, at de
alligevel aldrig har vendt sine øjne bort fra den vilje, som
Gud åbenbarer ved tegn.
Men nu betyder tegnets vilje Guds virksomhed, når
han træder ud til os og handler med os, f.eks. ved en ydre
ting, hvori han har indhyllet sig, og som vi kan begribe,
som ordet og de ceremonier, som han selv har forordnet.
Og denne vilje, siger de, er ikke almægtig. For skønt
Gud ved De Ti Bud byder os, hvad han vil have gjort, så
sker det dog ikke. Sådan har Kristus forordnet sin nadver,
for at derved troen på Guds barmhjertighed skal styrkes i
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os, Matt 26, 28, og dog bruger mange den til dom, 1 Kor
11, 29, det vil sige, uden tro.
Nu kommer jeg atter til teksten. Moses siger, at Herren
så menneskenes ondskab, og at han fortrød. Dette udlægger lærerne ved universiteterne sådan: Han ser og han fortryder, nemlig med tegnets vilje, ikke med velbehagets eller den væsentlige vilje.
Men vi siger, at Noas hjerte blev bevæget ved Helligånden, så han forstår, at Gud vredes på mennesket og vil
udrydde det. Denne mening kan man forstå, og den fører
os ikke ind på undersøgelser om Guds fuldkomne magt eller majestæt, som er de allerfarligste tanker og undersøgelser, som jeg har set hos mange. For først bliver sådanne
ånder opblæste ved Djævelen, så de mener, de har Helligånden, og derover foragter ordet, ja de bespotter det også,
og priser kun ånd og syner.
Dette er vildfarelsens første trin, når folk forlader den
Gud, som har indhyllet sig i sine billeder og er blevet menneske, og søger Gud i hans eget inderste væsen. Men når
så dommens time kommer, og de føler Guds vrede, og Gud
dømmer og prøver deres hjerte, da opblæser Djævelen
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dem ikke længere; derfor fortvivler de og dør, for de vandrer i den bare sol og forlader, hvad der er en hytte og
skygge for hede, Es 4, 6.
Derfor skal ingen indlade sig på at gøre sig tanker om
guddommen i dens blotte væsen, men man skal vogte sig
derfor som for Helvede og for de allerhøjeste djævelanfægtelser. Og det skal vi alle omhyggelig lægge vind på,
at vi holder os til de tegn, hvori Gud selv har åbenbaret
sig for os, nemlig i sin søn, født af jomfru Maria, som ligger blandt kvæget i krybben, i ordet, i dåben, i Herrens
nadver og i absolutionen. For i disse billeder ser og finder
vi den Gud, som vi kan tåle, og som trøster os, oprejser os
til håb og gør os salige. De andre tanker om velbehagets
vilje eller om den væsentlige og evige vilje dræber og fordømmer os.
Skønt de ikke med rette kalder denne vilje velbehagets
vilje. For det skal egentlig kaldes velbehagets vilje, som
evangeliet viser os, og hvorom Paulus taler i Rom 12, 2:
”Så at I må skønne, hvad der er den Guds gode og velbehagelige og fuldkomne vilje”. Og Kristus i Joh 6, 40: ”Min
faders vilje er, at enhver, som ser Sønnen og tror på ham,
skal have evigt liv, og jeg skal oprejse ham på den yderste
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dag”. Ligeledes i Matt 12, 50: ”Den, som gør min faders
vilje, han er min bror, søster og mor”. Ligeledes Matt 3,
17: ”Det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag!” Denne nådevilje kaldes med rette og egentlig velbehagets vilje eller den velbehagelige vilje. Og den er det
eneste råd og lægemiddel mod denne både tegnets og velbehagets vilje, hvorom skolastikerne taler ved beretningerne om Syndfloden og Sodomas undergang.
For der ser man på begge steder en skrækkelig Guds
vrede, som hjerterne ikke kan holde stand imod uden ved
denne nådens vilje, at de nemlig komme i hu, at Guds søn
er sendt i kødet, for at redde os fra synd, død og Djævelens
tyranni.
Denne det guddommelige velbehags vilje har været fra
evighed, er i Kristus åbenbaret og vist os, og er en levendegørende, venlig og elskelig vilje. Derfor skulle man
alene kalde den en velbehagelig vilje. Men de gode fædre
går næsten forbi alle herlige forjættelser og indprenter og
indskærper ingen af dem, skønt dog de ret egentlig kunne
kaldes voluntas beneplaciti, velbehagets vilje.
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At de nu lærer og byder, at man skal se hen til tegnets
vilje, deri gør de vel, men det er endnu ikke nok. For forfærdes vi ikke, når vi betragter De Ti Bud, og vi deri ser
og finder vore synder? Hvis nu disse skrækkelige tegn på
den guddommelige vrede, som også er tegnets vilje, kommer til, da er det umuligt for et hjerte at trøste og oprejse
sig, hvis det ikke ser hen til den velbehagets vilje, som vi
kalder sådan, det er, til Guds søn, der afmaler os sin faders hjerte og vilje, at han ikke vil fortørnes på synderne,
men for sin søns skyld forbarme sig over dem. Som han
siger til Filip i Joh 14, 9: ”Den, der har set mig, har set
Faderen”.
Derfor er Guds søn, som er blevet menneske, det svøb,
hvori den guddommelige majestæt viser sig sådan for os
med alle sine gaver, at der ikke er nogen så elendig synder,
at han jo tør træde frem for Gud i sikkert håb om at få tilgivelse og nåde. Dette er det eneste syn af guddommen,
som i dette liv er let og muligt. De, som nu er døde i denne
tro, vil på den yderste dag oplyses sådan med kraft ovenfra, at de også skal se den guddommelige majestæt selv.
Men imidlertid må vi komme til Faderen på denne vej,
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som er Kristus selv, som vil føre os sikkert og ikke bedrage
os.
At der i teksten står derved: Herren fortrød, at han
havde gjort mennesket på jorden, det, tror jeg, er sagt i en
modsætning, sådan at Gud ikke tænker på et sådant menneske, som er synden og døden underkastet, men på et
himmelsk menneske, som er syndens og dødens herre. Et
sådant menneske, viser han, det elsker han, men mod det
jordiske menneske er han fjendtlig og tænker at udrydde
det.
v6c Han var bedrøvet.

Sådan fortrød Gud det, at det gjorde ham ondt i hans hjerte.
For her står på hebraisk ordet azab, som han også brugte
ovenfor i 3, 16, hvor han sagde: Med smerte skal du føde
børn, ligeså i Sl 127, 2: I slider for det daglige brød. Men
denne måde at tale på må man forstå, efter Skriftens vis,
og ikke mene, at Gud virkelig har et hjerte og kan føle
smerte, men når Noas, Lemeks og Metusalems ånd bedrøves, så siger Skriften, at Gud selv bedrøves. Så vi ikke må
forstå denne sorg om det guddommelige væsen, men om
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Noa, i hvis hjerte følelsen af Guds vrede virkede og tilvejebragte sådan sorg. For han føler tilligemed sin fader og
bedstefar ved Helligåndens åbenbaring i sit hjerte, at Gud
for syndens skyld er verden fjendsk og vil ødelægge den.
Derfor bedrøves de for sådan ubodfærdigheds skyld.
Dette er den enfoldige og rette mening. For hvis du vil
forstå disse ord om det guddommelige væsens vilje, at
nemlig Gud fra evighed af sådan har besluttet og forudset
det, så er det en farlig tanke, som alene kan behandles af
åndelige folk og dem, som vel er prøvede i anfægtelser,
sådan som Paulus var, der turde behandle denne undersøgelse om forsynet. Men vi vil holde os borte derfra og forblive i enfoldigheden, hvorved der er mindre fare, nemlig
at Noa og de andre fædre blev i høj grad bekymret, da Helligånden åbenbarede dem denne Guds vrede. En sådan
uudsigelig sukken af fromme folk tilregnes Gud selv; for
den kommer fra hans Ånd.
På sådan sukken vil vi sidenhen i 18, 23 se et eksempel
i Abraham, som går i forbøn for sodomitterne og står mellem dem som en mur, heller ikke lader sagen fare, før det
er kommet til fem retfærdige. Da fyldte uden tvivl Helligånden Abrahams hjerte med mange slags og utallige
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sukke, om han vel kunne hjælpe de stakkels folk, så de
kunne reddes. Og hvad gør ikke Samuel for Saul? Så
længe skriger og råber han, indtil Gud selv må lægge sig
imellem og siger sådan til ham: Hvor længe vil du sørge
for Saul, og jeg har forkastet ham, at han skal ikke længere
være konge over Israel? 1 Sam 16, 1. Sådan bliver også
Kristus, idet han ser byen Jerusalem, som inden få år for
syndens skyld skulle ødelægges, heftig bevæget og bekymret, Luk 19, 41.
Og det er bønnens Ånd, som i fromme hjerter fremkalder sådanne følelser, bekymring og medlidenhed. For hvor
han er, der antager han sig andres nød og ulykke, lærer,
underviser og sparer ingen møje, klager, sukker osv. Sådan begærer Moses i 2 Mos 32, 32 og Paulus Rom 9, 3 at
forbandes for sit folk.
Og sådan bliver også den hellige mand Noa tilligemed
sin fader og bedstefar bekymret, da han ser denne Guds
skrækkelige vrede. Han morer sig ikke over hele den menneskelige slægts skade og fordærvelse; men han ængstes
og bedrøves på det allerhøjeste, mens imidlertid menneskenes børn lever i den største sikkerhed, ler, jubler og
endnu dertil spotter over ham, som også David klager i Sl
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109, 4: Til trods for min kærlighed anklager de mig; og
Paulus i Fil 3, 18: Jeg siger det med tårer. For hvad kan
hellige mennesker gøre andet, når verden slet ikke vil tage
imod råd og lade sig omvende?
Og dette er den sande kirkes bestandige form og skikkelse, at den ikke alene lider, fornedres og trædes under
fode, men også beder for dem, som plager den, og alvorlig
tager sig af deres fare og skade. Mens derimod de ugudelige spøger og jubler desto sikrere, jo nærmere de er sin
fordømmelse. Når derfor dommens time er kommet, da tilstopper Gud igen sine øren sådan, at han ikke engang hører
på sine kære børn, når de beder og bønfalder for de ugudelige, ligesom Ezekiel klager i 13, 5, at der ingen er, som
bygger gærde for Israels hus, og siger, at dette embede
især tilkommer profeterne.
Men de ugudelige kan ikke bede. Derfor må ingen
vente sig nogen bøn af vore modstandere, papisterne. Men
vi beder for dem og sætter os ligesom en mur imod Guds
vrede; det er derfor uden tvivl ved vore tårer og sukke, de
opretholdes, om de måske ville gøre bod.
Men et skrækkeligt eksempel er det, at Gud ikke skånede den første verden, uagtet Noa, Lemek og Metusalem
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lagde sig imellem ligesom en mur. Hvordan vil det nu gå,
hvor der ikke er sådanne mænd, det er, hvor der slet ingen
kirke er? For kirken er altid en mur mod Guds vrede. Derfor bekymres og bedrøves den, plager sig, beder, bønfalder, underviser, lærer, formaner, fordi dommens time
endnu ikke er for hånden, men dog ganske nær. Men hvad
kan den, når den ser, at denne tjeneste er forgæves, gøre
andet end heftig at bekymres for de ubodfærdige menneskers undergang? Og det gjorde hjertesorgen større for de
fromme patriarker, at de så, at en stor del af deres venner
og slægtninge tillige ville gå til grunde.
Denne hjertesorg kunne Moses ikke beskrive bedre eller klarere end ved at sige, at Herren fortrød, at han havde
gjort mennesket på jorden. For ovenfor i 1, 31, hvor han
beskriver menneskets væsen, at det nemlig er skabt i Guds
billede, siger han, at Gud så og betragtede alle sine gerninger, som han havde gjort, og at de alle var såre gode. Dér
har sådan Gud selv lyst og glæde af sine skabninger; men
her bliver han anderledes til sinds og siger ganske og aldeles det modsatte, nemlig at han er bekymret, og at han
fortryder, at han har skabt menneskene.

799

Sådan blev Noa og de andre fædre til mode ved Helligåndens åbenbaring. For ellers havde de beholdt sine
glade tanker, og havde efter den første forjættelse dømt
sådan, at Gud havde lyst og velbehag i alle sine gerninger.
Og de havde slet ikke kunnet tænke, at Guds vrede kunne
være så stor, at han ville ødelægge ikke alene hele den
menneskelige slægt, men også alle dyr under himlen og på
jorden, som dog ikke havde syndet, ja jorden selv dertil.
For denne forblev, for menneskenes synders skyld, efter
Syndfloden slet ikke så god, som den før var. Derfor har
nogle, såsom Lyra, skrevet, at ved Syndfloden gik der
oventil bort af jorden så meget som tre håndsbredder. Sådan blev jo sandelig hele Paradiset derved omkastet og
ødelagt, sådan at vi nu bor på en jord, som er ganske og
aldeles forbandet, imod det at regne, som den var før
Syndfloden efter Adams fald, og som dog igen intet var
imod den godhed, hvori den allerførst, før synden, var
skabt.
Sådan forudså de hellige fædre ved Helligåndens
åbenbaring i hundrede og tyve år denne elendighed. Men
verdens ondskab var så stor, at den tvang Helligånden til
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at tie stille, og Noa kunne ikke uden allerstørste fare åbenbare denne trussel, men talte kun om denne Guds vrede
med sin fader, bedstefar, hustru og børn. For menneskenes
børn kunne ligeså lidt høre og tåle dette, som papisterne
nu til dags kan tåle, at man siger til dem, at de er Satans
kirke og ikke Kristi kirke. For de roste sig også af sine
forfædre og satte imod Noas prædiken forjættelsen om afkommet, og anså det for en umulig ting, at Gud skulle ødelægge alle mennesker.
Sådan troede jøderne ikke profeterne og Kristus selv,
fordi de mente, at de var Guds folk, fordi de havde templet
og gudstjenesten. Men nu til dags praler muslimerne af
sine sejre, som de anser for en belønning for sin tro og religion, at de tror på én Gud; men os holder de for hedninger, som om vi troede på tre guder. ”Gud ville, siger de,
ikke give os så mange sejre, lande og folk, hvis han ikke
var os nådig og vor religion ikke behagede ham.” Just en
sådan, tanke forblinder også papisterne. De ser, at de sidder i den højeste ære; derfor anser de sig for kirken og
frygter derfor ikke for nogen trussel med Guds dom. Derfor er dette et djævelsk bevis, når folk besmykker sin synd
med Guds navn.
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Men skånede Gud ikke den første verden og de hellige
fædres slægt, hvem dog forjættelsen om afkommet tilhørte, og var det kun den mindste og ringeste hob, som han
opretholdt, så roser også muslimer, jøder og papister sig
uden grund af Guds navn. For Guds ord, siger profeten
Mika i 2, 7, gør vel imod den, som vandrer oprigtig. Dem,
som nu ikke vandrer sådan, for dem er Guds ord ondt, og
dem truer Gud og ødelægger dem, uden at bryde sig om,
at de bærer kirkens navn og er en stor skare. De øvrige,
som vandrer oprigtig, opretholder han derimod; men det
får man aldrig verden til at tro.
Patriarkernes efterkommere, som omkom i Syndfloden, gjorde uden tvivl stort væsen af denne tale om kirkens
højhed og værdighed, og beskyldte Noa for gudsbespottelse og løgn. For at sige, at Gud vil ødelægge hele verden
ved Syndfloden, det (tænkte de) er at sige så meget som
så, at Gud ikke er barmhjertig, ingen fader er, men en grusom tyran. Du taler om Guds vrede, Noa. Er da Gud en
sådan, som ikke har forjættet hjælp og redning fra synden
og døden ved kvindens afkom? Hvordan kan Guds vrede
opsluge hele verden, da jo vi er Guds folk og har herlige
gaver af Gud, som han ikke ville have givet os, hvis det
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havde været hans hensigt, at fare så brat og fjendtlig frem
mod os? Sådan plejer de ugudelige at anvende Guds forjættelser på sig, og fordi de pukker på dem, foragter og
udler de alle trusler.
Men det er nyttigt og nødvendigt, at man omhyggelig
betragter dette, for at vi kan styrke os mod den forargelse,
som denne de ugudeliges sikkerhed kan give. For ganske
på samme måde, som det gik Noa, går det også os. Vore
modstandere tillægger sig selv navn af Guds folk, påstår,
at de har gudsdyrkelse, nåde og alt; derimod tillægger de
os alt, som er djævelsk. Når vi nu revser dem og siger, at
de er gudsbespottere og Satans kirke, raser de mod os med
alle slags grusomt tyranni. Derfor skriger og græder vi
med Noa og anbefaler vor sag til Herren, ligesom også
Kristus gør på korset (for hvad andet kunne vi vel gøre?),
og venter, indtil Gud engang vil holde dom på jorden og
vise, at han har den lille rest af dem, som ham frygte, kær,
men er fjendtlig imod den store hob af ubodfærdige syndere, hvor højt og meget de også praler af at være kirken,
har forjættelserne og gudsdyrkelsen; ligesom han ødelagde hele den første verden og vendte forjættelsen om det

803

velsignede afkom til den arme og lille hob, som blev tilbage, nemlig Noa og hans børn.
v8. Men Noa fandt nåde for Herrens øjne.

Dette er ord, hvorved Noa atter blev oprejst og levendegjort. For ved denne den guddommelige majestæts så store
vrede havde han måttet dø, hvis ikke Gud havde givet ham
dette tilsagn, at han ville opretholde ham. Skønt det er troligt, at hans tro også dengang, da han hørte denne forjættelse, var svag og anfægtet. For ingen kan tro, hvor mismodig det gør, når man sådan betragter Guds vrede.
Her bruger Helligånden atter en ny måde at tale på,
som også Gabriel, det himmelske bud, bruger, når han siger til jomfru Maria i Luk 1, 30: Du har fundet nåde for
Gud. Denne måde at tale på udelukker åbenlyst al fortjeneste og priser troen, ved hvilken vi alene blive retfærdiggjorte for Gud, det er, bliver Gud tækkelige og behager
ham.
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v9-10. Dette er Noas slægtshistorie. Noa var en retfærdig
mand, udadlelig blandt sine samtidige, og han vandrede med
Gud. Noa fik tre sønner, Sem, Kam og Jafet.

Her begynde jøderne ikke alene et nyt kapitel, men også
en ny større afdeling i Skriftens læsning. Men denne tekst
er en kort historie, hvori denne patriark Noa særlig loves
og prises, at han alene forbliver retfærdig og from, mens
alle andre Guds børn falder fra og skikker sig ilde.
Men vi må komme i hu, at der var mange herlige mænd
blandt Guds børn, af hvilke nogle levede indtil fem hundrede år sammen med Noa. For før Syndfloden levede folk
meget længe, ikke alene Guds børn, men også menneskenes børn. Sådanne folk erhvervede i så mange år en herlig
erfaring; for af sine forfædre lærte de meget, og også de
selv så og erfarede mange ting.
Mens nu alle disse var blevet onde og fordærvede, står
Noa der alene som et sandt mirakel, som hverken afviger
til højre eller til venstre, men holder fast ved den rette lære,
holder fast ved den rette gudsdyrkelse og lever i gudsfrygt.
Derfor er der ingen tvivl om, at den frække og onde verden
var ham heftig fjendsk og tilføjede ham mange plager,
spottede og udlo ham: Er du alene klog? Har Gud behag i
dig alene? Og farer alle vi andre vild, eller skulle vi alle
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fordømmes? Derfor måtte den retfærdige, hellige mand
hos sig selv slutte, at alle de andre fór vild og skulle fordømmes, men at han med sin slægt alene skulle opretholdes. Og om dette, som han sådan måtte slutte, var sandt,
så var det ham dog meget vanskeligt at gøre det; derfor har
vel den hellige mand på mange måder plaget sig med sådanne tanker.
De elendige papister plager os nu til dags med dette
eneste bevis, at de siget: Mener du vel, at alle fædrene er
faret vild? Og det er sandt, det er vanskeligt at sige dette,
især om dem, som har været de bedste, såsom Augustin,
Ambrosius, Bernhard og hele den øvrige skare af de allerbedste mænd, som har styret kirken ved ordet, og været
prydede med kirkens retmæssige navn, hvis arbejde vi
med rette skulle elske, og ære.
Men i virkeligheden var ingenlunde det hårdere og
vanskeligere, som blev forekastet den hellige Noa, som
her alene prises som retfærdig og from, især da menneskenes børn også ville have navn af kirke. Da nu også fædrenes børn slog sig til dem, mente de, at Noa og hans børn
var gale og dårlige, siden de fulgte en anden lære og andre
gudsdyrkelser.
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Nu lever folk kun ganske kort, og vi ser dog, hvor langt
menneskelig forstand og vid kan bringe det; hvordan
skulle vi da tro det gik til, dengang da livet var meget
langt, da også menneskenes vid og forstand var skarpere
og kraftigere? For nu er naturen langt grovere og langsommere af sig. Og dog blev sådanne herlige mennesker, som
var prydede med så mange gaver, blinde og ugudelige,
som der også senere hen siges, at alt kød havde fordærvet
sin vej på jorden. Men Noa alene er retfærdig og fuldkommen.
Disse to ord kan man, om man vil, gøre den forskel
imellem, at Noa kaldes retfærdig for den første tavles
skyld, og fuldkommen for den anden tavles skyld. For retfærdig kaldes han ved troen på Gud, at han nemlig først
troede den almindelige forjættelse om kvindens afkom;
dernæst troede han også den særlige forjættelse, som var
givet ham alene, nemlig at verden skulle ødelægges ved
Syndfloden, men hans slægt reddes. Men fuldkommen
kaldes han, fordi han vandrede i gudsfrygt, omhyggelig
vogtede sig for mord og andre synder, hvormed de ugudelige besmitter sig imod sin samvittighed, og brød sig intet
om alle de forargelser, som mødte ham fra de allermest
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mægtige, viseste og, efter det ydre skin og udseende, helligste folk.
Dette var en stor dyd. For nu synes det at være os umuligt, at én mand kunne modsætte sig hele verden og fordømme alle de andre som onde mennesker, de som dog
også roser sig af kirken, af ordet og gudsdyrkelsen, men at
han alene skulle holde sig for Guds barn, som var Gud velbehageligt. Derfor er Noa et sandt mirakel, og Moses priser dette hans store mod, ved klart at sige, at han var fuldkommen i sin tid. Som om han ville sige: På den tid, da
dog de allerværste og mest forvendte skalke levede.
Men ovenfor under Enoks historie sagde jeg, hvad det
var at vandre med Gud, nemlig offentlig at føre Guds sag.
For at være retfærdig og fuldkommen er et vidnesbyrd om
en særlig dyd. Men at vandre med Gud er en offentlig sag,
nemlig at føre Guds sag for verden, behandle Guds ord,
lære den sande gudsdyrkelse osv. Sådan var Noa ikke
alene retfærdig og fuldkommen for sin person, men var
også en bekender og bestandig prædikant, som offentlig
belærte andre om Guds forjættelser og trusler, gjorde og
led alt, som en offentlig person skal gøre og lide, i hin onde
og forvendte tid.
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Hvis jeg havde set, at sådanne mægtige folk af de ugudeliges slægt satte sig imod mig, havde jeg af fortvivlelse
ladet mit embede fare. For ingen tror, hvor vanskeligt det
er for én mand at sætte sig imod alle kirker, som er enige
og holde med hinanden, dertil imod de allerbedste venners
erkendelse, at fordømme dem, lære, leve og gøre alt imod
dem. Dette gjorde Noa med en underfuld fasthed, han som
var uskyldig for menneskene og ikke alene ikke forlod
Guds sag, men kæk og uforsagt udførte den med kraft,
blandt de allerværste folk, indtil det blev sagt til ham: Min
Ånd skal ikke længere trætte med menneskene. Og dette
ord trætte viser skønt, med hvad for sind de ugudelige
hørte Noa, når han prædikede for dem.
Og Peter udlægger skønt, hvad det vil sige at vandre
med Gud, når han i 2 Pet 2, 5 kalder Noa en retfærdighedens prædikant, ikke menneskenes, men Guds retfærdigheds prædikant, det er, han forkyndte retfærdigheden af
troen på det forjættede afkom. Men hvad løn han fik af de
ugudelige for denne prædiken, viser Moses ikke, men lader sig nøje med at sige, at han prædikede retfærdigheden
og lærte den sande gudsdyrkelse, imod hele verden, det er,
imod de bedste, helligste og viseste folk. Derfor måtte Gud
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sikkert gøre mange undere med ham, for at ikke de ugudelige skulle besnære ham og dræbe ham. For nu ser og erfarer vi, hvor megen vrede, had og fjendskab en prædiken
opvækker, som holdes for folket; hvad skal vi da tro Noa
måtte lide, som lærte, ikke hundrede eller to hundrede,
men mange flere år? Indtil de sidste hundrede år, da Gud
ikke længere ville, at man skulle prædike for de ugudelige,
fordi de derved kun blev mere ophidsede og stedse værre.
Derfor kan man af verdens og Djævelens måde og væsen, dertil af apostlenes, profeternes og vor egen erfaring
nok slutte, hvad Noa var for et eksempel på tålmodighed
og alle dyder, han som var retfærdig og ustraffelig iblandt
den ugudelige slægt og førte et gudeligt levned for Gud;
det er, han styrede kirken med Guds ord, og efter begyndelsen af de hundrede og tyve år, efter hvis forløb verden
skulle gå under ved Syndfloden, tog han efter denne
skrækkelige trussel en hustru og avlede børn.
Det er også troligt, at han drog igennem hele verden
og overalt lærte og formanede til den sande gudsdyrkelse;
og at han derfor, efter at han først var blevet forhindret ved
sin store møje og arbejde, afholdt sig fra ægteskabet på
grund af sin store bedrøvelse, som den, der daglig ventede
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på en bedre og frommere verden. Men da han så, at dette
håb var forgæves og slog fejl, og Gud havde angivet ham
en bestemt tid, da verden skulle gå under, da tænkte han
først, efter Helligåndens tilskyndelse, på at gifte sig, for at
der dog i det mindste af ham kunne blive et afkom tilbage
til den nye verden. Og sådan opretholdt den hellige mand
den menneskelige slægt ikke alene åndelig, ved ordet og
ret gudsdyrkelse, men også legemlig ved at avle børn.
Ligesom derfor før Syndfloden, i Paradiset en ny kirke
begynder ved Adam og Eva, som troede på forjættelsen,
sådan udspringer også en ny verden og en ny kirke af Noas
ægteskab, som er ligesom en planteskole for den verden,
som skal vare indtil den sidste verden og den yderste dom.
Men jeg sagde ovenfor, at de ugudelige højlig forargede sig over Noas giftermål og ægtestand og gjorde et
underligt spil dermed. For hvordan passer det sig sammen,
at verden skal gå til grunde inden så kort tid, og dog Noa i
sit femhundrede år avler børn? Dette anså de for et sikkert
bevis på, at verden ikke skulle gå under ved Syndfloden.
Derfor begyndte de også at leve friere og frækkere, og i
den højeste sikkerhed at foragte alle trusler, som Kristus
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siger i Matt 24, 38: I dagene før Syndfloden spiste og drak
de. For verden forstår ikke Guds råd og vilje.
Men i hvad orden Noas sønner er født, har jeg sagt
ovenfor. Jafet var den førstefødte, men Sem blev født to år
derefter, da Noa begyndte at bygge arken, og Kam to år
derefter igen. Dette er vel ikke fuldkommen klart, men dog
omhyggelig antydet af Moses.
v11. Jorden var fordærvet og fyldt med vold for øjnene af Gud.

Her taler Lyra, måske efter rabbinernes opfattelse af denne
tekst, om, at også fuglene og andre dyr havde forladt sin
natur og blandet sig, så der var fremkommet mange slags
arter. Men jeg tror det ikke. For hos dyrene forbliver skabelsen eller naturen, sådan som den er skabt. Derfor hører
de heller ikke ordet, og det kommer dem ikke ved; de er
sådan aldeles uden den første og anden tavles lov; derfor
skal man alene forstå disse ord om menneskene.
Men at også dyrene måtte bære syndens straf og tilligemed menneskene ødelagdes ved Syndfloden, sket af den
grund, at Gud ganske og aldeles ville ødelægge mennesket, ikke alene med legeme og sjæl, men også med alt,
hvad det ejede og havde, og alt, hvormed det var skabt. På
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sådanne straffe har man også eksempler i Det Gamle Testamente; sådan blive i Dan 6, 24. Daniels fjender kastet i
løvehulen med sine hustruer, børn og alle husfolk. Sådan
gik det også 4 Mos 16, 32. Da Kora, Datan og Abiram blev
opslugte af jorden. Lignende siger også Kristus Matt 18,
25 om kongen, der byder, at tjeneren skal sælges med hustru, børn og alt, hvad han har.
På samme måde blev ved Syndfloden ikke alene menneskene, men også alle deres ejendele ødelagt, så det
kunne være en hel og fuldkommen straf for synden. For
dyrene på landjorden og fuglene under himlen er skabt for
mennesket, og er menneskenes ejendom og gods. Derfor
omkom også dyrene, ikke som om de havde syndet, men
fordi Gud ville ødelægge mennesket, i og med alt, hvad
det ejede på jorden.
Men Moses tilføjer klart disse ord: jorden var fordærvet for Guds øjne for at vise, at Noa selv i hans verdens
øjne ansås for et tåbeligt og dumt menneske, men at verden derimod anså sig for den allermest retfærdige og hellige, og mente, den havde god grund til at forfølge Noa,
især hvad angår den første tavle og gudsdyrkelsen. For i
den anden tavle kan man ganske vist også forstille sig og
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hykle, dog ingenlunde sådan som i den første. En horkarl,
tyv eller morder kan vel forblive skjult en tid lang, men
ikke bestandig; men synderne mod den første tavle forbliver i almindelighed hemmelige og skjulte under helligheds
skin, indtil Gud åbenbarer dem. For hvad der er ugudeligt
væsen, det vil aldrig være ugudeligt eller holdes for at
være det, men tragter efter at prises som gudeligt og helligt
og smykker sin gudsdyrkelse sådan, at den sande gudsdyrkelse og religion imod det kan blive som en stank og urenhed.
Det hebraiske ord schihet, at fordærve er såre almindeligt og fremtrædende i Den Hellige Skrift. Moses bruger
det også i 5 Mos 31, 29: jeg ved, at efter min død skal I
fordærve det og vige af den vej, som jeg har budt jer, og
David Sl 14, 3: De er alle afvegne, de er stinkende tillige.
Men på begge steder tales der egentlig om synder imod
den første tavle, det er, de straffes, som efter udseendet er
de allerhelligste, fordi de har falsk gudsdyrkelse og falsk
lære. Men nu er det umuligt, at der ikke også skulle følge
ugudeligt liv, hvor der er falsk lære.
At derfor Moses siger, at jorden var fordærvet for
Guds øjne, derved viser han klart og holder mod hinanden
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disse to ting, nemlig at hyklerne og kæmperne anså Noa
for en sådan mand, som ikke lærte eller gjorde noget rigtigt, men at derimod de selv lærte og gjorde, hvad der var
ret og helligt; men det modsatte, siger Moses, er sandt: jorden, det er hele verden eller alle mennesker, var fordærvet,
nemlig for så vidt angår den første tavle; for de havde intet
ret ord, ingen ret gudsdyrkelse. Denne adskillelse mellem
den første og anden tavle synes jeg såre godt om, og den
er uden tvivl antydet af Helligånden.
Men at Moses tilføjer: jorden var fyldt med vold, derved vil han vise, at det bestandig går sådan, at hvor ordet
er tabt, troen udslukket og i stedet for den sande gudsdyrkelse menneskers sætninger og selvgjort dyrkelse går i
svang, som Paulus kalder det Kol 2, 8. 23, dér følger også
vold, uret og et skændigt levned.
Det hebraiske ord Kamas, vold, betyder egentlig stor
og voldelig uret, såsom hvor al ret og rimelighed er ophævet, og enhver kan gøre, hvad han lyster, og alt går til ikke
med ret, men med uret. Hvis de nu levede på denne måde
(kunne en sige), hvordan kunne de da beholde skin eller
udseende af hellighed og retfærdighed? Svar: Du har jo
dog lignende eksempler for dine øjne nu til dags. For hvad
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grummere har vel verden nogensinde set, end muslimerne? Og dog smykker disse al sin grusomhed og tyranni
med Guds og religionens navn.
Sådan trak paverne ikke alene til sig al verdens gods,
men fyldte også kirken med store vildfarelser, gudsbespottelser og falsk lære, lever dertil i skændig utugt, fjerner fra
hinanden herrers og fyrsters hjerter, når de vil, og hjælper
til krig og megen blodsudgydelse; og dog vil de under sådanne gudsbespottelser og skarnsstykker alligevel med
vold og magt have ret til at kaldes de allerhelligste, rose
sig af at være Kristi statholdere og Peters efterfølgere osv.
Sådan findes den højeste uret og vold under hellighedens, kirkens og den sande religions navn. Hvis nu nogen
taler derimod, må han straks i band og fordømmes som en
kætter og fjende af Gud og kirken. Næst efter de romerske
paver og deres slæng er der intet folk, som mere pukker og
trodser på religion og retfærdighed, end tyrkerne. Disse
foragter de kristne som afgudsdyrkere, men sig selv holder
de for de helligste og viseste. Men hvad er deres liv og
religion andet, end evindeligt mord, røveri, tyveri og andre
gruelige store synder?
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Derfor viser vor tids eksempler, hvordan disse to stykker, som ellers ikke kan forliges med hinanden, dog kan
stå og gå sammen, nemlig at det under den højeste religion
er de højeste grueligheder, under retfærdigheds skin den
højeste vold og uret. Og det er også grunden til, at folk
bliver så forstokkede og sikre, og ikke venter sig den straf,
som de har fortjent med sine synder.
v12. Gud så, at jorden var fordærvet, fordi alle mennesker på
jorden handlede fordærveligt.

Fordi Guds vrede er stor, og nu alt køds ødelæggelse (med
undtagelse af otte mennesker) står for døren, så beskriver
Moses denne historie noget vidtløftig og gør hyppige gentagelser, hvilket dog ikke er forgæves, men gør sagen eftertrykkeligere. Ovenfor sagde han, at jorden var fordærvet; her siger han, ligesom ved en ordentlig retsproces, at
Gud så det og tænkte på at straffe. Sådan afmaler han ligesom den orden, som Gud plejer at varetage, når han gør
noget.
Nu til dags kan åndelige mennesker fælde den rette
dom om paven, at han er Antikrist og raser afsindig mod
ordet og den herre Kristi rige. Men dette ugudelige væsen
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kan heller ikke de, som erkender og bedømmer det, forandre eller sætte en bom for. For ugudeligheden forøges fra
dag til dag, og foragten for gudfrygtighed bliver fra dag til
dag større. Her tænker de da: hvad går der da af Gud?
Hvorfor straffer han ikke sin fjende? Sover han da, og tager sig slet ikke af verden længere? For at Gud bier med
sin dom, krænker de fromme; for selv kan de ikke yde den
stakkels religion nogen hjælp, og så ser de, at Gud, som
godt kan gøre det ser igennem fingre med pavernes rasen
og larmen, som ganske trygt synder både mod den første
og den anden tavle.
Sådan ser også Noa, at verden er blevet fuld af uret.
Derfor klager og sukker han mod himlen, for at Gud, der
anstiller sig som om han sov, ligesom må vågne op til
dom, ligesom der i salmerne findes meget af sådan sukken
og klagende ord, såsom i Sl 10, 1: Herre! Hvorfor står du
så langt borte? Sl 13, 2: Herre, hvor længe? Sl 9, 14: Herre!
Vær mig nådig, se min elendighed an! Sl 7, 7. 9. 10: Stå
op, herre! Og døm mig osv.
Derfor kommer det også til sidst dertil, som Moses her
viser, at Gud ser og hører de helliges skrig, som ganske
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vist kan dømme verden (for det åndelige menneske bedømmer alt, 1 Kor 2, 15.), men ikke kan gøre den bedre.
For når det ugudelige væsen er smykket med hellighedens
skin, så lader det sig slet ikke på nogen måde revse eller
forbedre. Ligesom heller ikke tyranniet, når det er smykket
med retfærdighedens og en god hensigts skin. For det er
ikke nyt, at de, som med magt fratager en anden hans hustru, døtre, hus, ager og gods, alligevel vil være hellige og
retfærdige mennesker, som jeg også ovenfor sagde om pavedømmet.
Derfor er det det næste skridt, at efter at de hellige har
set og dømt verdens ugudelige væsen, også Gud ser det,
som han sidenhen siger om Sodoma 1 Mos 19, 13: Dens
skrig er blevet stort for Herrens åsyn, og ovenfor kap. 4,
10 om Abel: Din broders blods røst råber til mig af jorden.
Men førend Gud ser det, går altid de frommes sukken og
stønnen i forvejen, hvorved Gud ligesom vågner op af en
søvn. Dette har Moses her villet antyde ved dette ord Gud
så, nemlig at Gud til sidst så de helliges trængsel og hørte
deres skrig, som fyldte himlen, sådan at Gud, der hidtil
havde anstillet sig, som om han intet så, og syntes at
hjælpe og befordre de ugudeliges væsen, ligesom vågner
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af en søvn. Ganske vist havde han set alt længe før end
Noa, for han ser ind i hjerterne og kan ikke, sådan som vi,
bedrages ved falsk skin af hellighed; men nu, da han agter
at straffe, føler Noa først, at han ser det.
Sådan plages også vi nu til dags med den største og
mest uhørte ondskab. For vore modstandere fordømmer
blot af trods den erkendte og bekendte sandhed, tragter os
efter livet og udgyder de helliges blod i djævelsk afsindighed, og dog forfægter de disse åbenbare gudsbespottelser,
røveri og mord mod Guds rige og navn, hvilket de selv
ikke kan nægte, som om det var den højeste retfærdighed.
For mens de strider for sit tyranni, for at opretholde det,
tilraner de sig også kirkens navn. Men hvad kan vi her gøre
andet end råbe til Gud, at han dog vil hellige sit navn og
ikke lade sit rige udryddes eller sin faderlige vilje forhindres?
Men Herren sover endnu og ser ikke dette så ugudelige
væsen; for han viser endnu ikke, at han ser det, men lader
os pines og plages på de grummeste måder. Derfor er vi
endnu på det første trin, og vel kan der siges om denne vor
tid, hvad her står, at hele jorden er fordærvet. Men det andet trin kommer nok i sin tid, så vi med sikker fortrøstning
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kan slutte, at ikke vi alene, men også Gud ser denne store
ugudelighed og er fjendtlig sindet imod den. For skønt
Gud efter sin tålmodighed og langmodighed længe anstiller sig, som om han ikke så mange ting, så vil han dog
hævde sit navn, at han dømmer jorderige med retfærdighed, Sl 96, 13.
Men hvor hård og tung sådan opfattelse falder de
fromme, viser Jeremias’ klager kap. 12, 1 ff. og 20, 7 ff.
For her kommer den hellige mand i sin utålmodighed så
langt, at han næsten spotter Gud, indtil der til sidst siges
til ham, at kongen af Babylon skal komme og straffe de
vantro foragtere. Da ser Jeremias, at Gud ser på jorden og
er en dommer på den.
Det følgende ord er såre skrækkeligt, hvori der under
ét siges, at alt kød på jorden havde fordærvet sin vej, og at
Gud, da han så på menneskenes børn, ingen fandt, hverken
blandt de højeste eller de laveste fædre, som han kunne
befri og hjælpe fra deres fordærvelse. Endnu meget skrækkeligere er det at høre, når man noget mere og omhyggeligere tænker på den første verden og ikke bedømmer den
efter den elendige rest, som vi endnu har tilbage af den.
For ligesom alt, som vokser af jorden, dengang var bedre
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og kosteligere, sådan må vi også tænke, at vore fyrsters
majestæt og pragt, og pavernes skin af hellighed og visdom intet er mod det skin af gudsdyrkelse, retfærdighed
og visdom, som var hos de navnkundige mænd i den første
verden. Og dog siger teksten, at alt kød havde fordærvet
sin vej, med undtagelse af Noa og hans børn alene. Det vil
sige: De var alle til hobe ugudelige mennesker, og levede
i afguderi og falsk religion; hadede den sande gudsdyrkelse med forjættelsen om det velsignede afkom, forfulgte
sin prædikant, Noa, som udråbte og forkyndte syndernes
forladelse ved det velsignede afkom og truede dem med
den evige fordømmelse, som ikke ville tro derpå.
v13. Da sagde Gud til Noa: Jeg har besluttet at gøre ende på
alle mennesker, for de er skyld i, at jorden er fuld af vold. Nu
vil jeg ødelægge dem sammen med jorden.

Efter at nu Noa og hans børn længe havde råbt og klaget
over verdens ondskab, viser Gud endelig, at han også ser
denne ondskab og vil straffe den. På dette næste trin håbe
også vi nu til dags; og der er ingen tvivl om, at der vil blive
nogle, hvem verdens kommende ødelæggelse vil åbenbares for, medmindre denne ødelæggelse skulle være den
yderste dag og yderste dom, hvilket jeg ønsker og begærer.
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For vi har i denne korte og onde tid, hvori vi har levet, set
nok af ulykke; ugudelige mennesker smykker sin skam og
sine laster med helligheds og retfærdigheds navn, ligesom
det jo også gik på Noas tid. Derfor må man ikke vente nogen bod eller omvendelse. Da det nu på Noas tid var kommet til dette punkt, da udtales den endelige dom, som Herren ovenfor antydede, hvor han sagde: min ånd skal ikke
trætte med mennesket evindelig, og at han angrede, at han
havde gjort mennesket.
Men denne vrede kan fornuften ikke tro eller fuldkommen forstå. For se, hvor ulig denne tekst er med det, som
ovenfor blev sagt. Ovenfor i 1 Mos 1, 31, hører vi, at Gud
så alt, som han havde gjort, og det var såre godt. Han gav
også menneskene og dyrene den velsignelse, at de skulle
formere sig; underlagde mennesket jorden og alle goder på
den, og, hvad der er det største, gav det også en forjættelse
om kvindens afkom og evigt liv; sådan beskikkede han
ikke alene det huslige og borgerlige liv, men stiftede også
en kirke. Hvordan går det da til, at den første verden, der,
som Peter siger 2 Pet 3, 5-6, var blevet til ved ordet, sådan
ved vand blev oversvømmet og forgik?
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Derfor er der ingen tvivl om, at menneskenes børn forekastede Noa, som prædikede om en forestående almindelig ødelæggelse, alt dette, og offentlig beskyldte ham for
løgn, at nemlig Gud selv havde beskikket det huslige og
borgerlige liv og kirken, og at Gud derfor ikke sådan ville
ganske og aldeles omstyrte, ophæve og ødelægge sin egen
anordning og stiftelse; desuden var jo mennesket skabt til
at formere sig og avle børn og herske på jorden, derfor
ville det ikke gå til grunde ved vandet.
Sådan trænger papisterne os med dette eneste bevis, at
Kristus er hos sin kirke indtil verdens ende, Matt 28, 20,
og at Helvedes porte ikke skal få overhånd over den, Matt
16, 18. Dette roser de sig af og skryder af alle kræfter og
mener, at det er umuligt, at de skulle gå til grunde. Peters
skib, siger de, kan vel en ringe tid lide nød og omtumles
af uvejr; men det kan ikke synke og overvældes af bølgerne.
Just en sådan sikkerhed og trods var der også før Syndfloden, og dog ser vi, at hele verden ødelagdes. De roste
sig vel af, at Guds anordninger var evige, og at Gud aldrig
havde ophævet og ganske forandret, hvad han engang
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havde skabt. Men se, hvad udfald det fik, så vil du finde,
at de tog fejl og var tåbelige, men at Noa alene havde ret.
Hvor derfor ikke Helligåndens oplysning kommer til,
er det umuligt, at et menneske ikke skulle overvindes ved
dette bevis. For gør du ikke Gud ustadig, hvis du slutter,
at han ganske vil udrydde sin skabning? Og dog åbenbarer
Gud dette for Noa selv, at han vil lade enden udgå ikke
over en del af kødet eller jorden, men over alt kød og over
hele jorden. For havde det ikke været skrækkeligt nok,
hvis han havde truet én verdensdel, af hvilke man regner
tre, med undergang? Men at rase så grumt mod hele jorden
og alle mennesker, det synes at være imod Guds anordning
og mening, da han sagde, at alt var såre godt. Derfor er
dette højere, end at menneskelig fornuft kan forstå og begribe det.
Men hvad er årsagen til denne så store vrede? Intet andet, end hvad teksten her siger. Verden er fuld af vold. Er
ikke dette en forunderlig årsag? Om den første tavle nævner han intet, men anfører kun den anden. Som om han
ville sige: om mig vil jeg ikke tale, at de hader mit navn
og ord, bespotter og forfølger det; men de selv lever indbyrdes i alle slags skændsel; hverken i det huslige eller

825

borgerlige liv er der nogen skik eller orden, men alt går til
med vold, intet med ret og lov. Derfor vil jeg ødelægge
både jorden og menneskene.
Sådan ser vi nu til dags, at vor herre Gud endnu ikke
lader sig mærke med, at han er fortørnet over den gruelige
misbrug med messen, som er en gruelig ting og har opfyldt
den hele verden, heller ikke over falsk lære og andre synder og laster, som man har holdt for religion. Men fordi
folk lever sådan indbyrdes, at der ikke er orden hverken på
det borgerlige eller huslige liv; fremdeles fordi så stor gerrighed, så mange slags selvtægt og vold går så stærkt i
svang, så må enhver se og slutte, at Gud nødes og drives
til at straffe Tyskland, ja ganske og aldeles at omstyrte det.
Men det er såre nådigt og kærligt, at Gud mere klager
over den uret og vold, hvormed hans lemmer trykkes og
besværes, end over den, som overgår ham selv. For her ser
vi, at han tier stille derom, mens han dog truer ikke alene
menneskene, men hele jorden med fordærvelse.
For ved Syndfloden skete begge dele: først at menneskets kræfter blev svage og ringe, dernæst, at meget gik
tabt af dets ejendomme og jorden. For de frugter, som sidenhen voksede på træerne, var slet ikke lige de forrige;
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men før Syndfloden var simple nødder bedre, end siden
meloner, fine æbler eller pommeraner. Ligeledes var pærerne kosteligere og ædlere, end nu til dags fine krydderier. Så er det også troligt, at der dengang var mere kraft i
en mands finger, end nu i hele armen. Ligeledes var fornuften og visdommen langt herligere; men for syndens
skyld straffede Gud ikke alene mennesket, men også hans
gods og herredømme, så denne vrede kunne være en lære
og advarsel også for den efterfølgende verden.
Men hvordan sker denne fordærvelse? Sådan sker den,
at Gud tager vandet og dermed udrydder alt allevegne.
Men nu véd man, med hvad for voldsomhed dette element
plejer at rase. Skønt luften er opfyldt af giftige dunster, så
forgifter den dog ikke allevegne træerne og rødderne. Men
vandet river ikke alene alt over ende i én hob, river ikke
alene træerne op med rode, men borttager også meget af
jorden og forandrer grunden, sådan at også det frugtbare
land bliver til et salt land ved saltholdig land og jord, Sl
107, 34. Sådan var det ligesom en forstyrrelse af den første
verden.
Men den nærværende verden skal hjemsøges med en
anden straf, sådan som farverne i regnbuen vise. For den
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nederste farve, som tydelig kan erkendes og har en bestemt
grænse, er vandets farve. For i Syndfloden rasede vandet
sådan, at straffen dog havde mål og grænse, og jorden
blev, efter at synderne var udryddede, atter indrømmet den
tiloversblevne fromme lille hob til bolig. Men regnbuens
yderste kreds, der har et vidt omfang og ingen tydelig tegnet grænse, er ildfarve, ved hvilket element hele verden
skal opbrændes. Dog skal der på denne ødelæggelse følge
en bedre verden, som skal forblive bestandig og være de
fromme til tjeneste. Dette synes Gud at have afmalet i
regnbuen.
v14. Lav en ark af gofer-træ; du skal indrette den med rum, og
du skal tjære den indvendig og udvendig.

Gud tænker før på, hvordan den tiloversblevne lille hob,
som er avlet af den ringe sæd, Noas tre sønner, skal reddes.
For Noa avlede ikke flere børn. Dette er et stort bevis på
Guds barmhjertighed mod dem, som går på hans veje.
Gofertræ mener nogle er gran, atter andre cedertræ;
derfor er det vanskeligt at udfinde, hvad det egentlig er.
Dog synes det, at dette træ blev udvalgt til arken, enten
fordi det er let, eller fordi det er fedt og klæbrigt, for at det
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kunne flyde desto lettere på vandet, og vandet desto mindre skulle trænge ind.
Kinnim betyder egentlig reder eller kamre og forskellige rum, alt efter dyrenes forskellige art; for bjørne, får,
hjorte, heste osv. boede ikke på samme sted hos hinanden;
men enhver art havde sit særlige kammer eller rum.
Men hvad bitumen, som vi oversætter med beg, var for
noget, ved jeg ikke. Hos os bestryges skibene med beg og
tættes med blår. Og beget er godt imod vandet, men brænder let. Men sådan smørelse, som kunne holde sig imod
vandet, har vi ellers ikke; derfor synes jeg ikke ilde om, at
nogle forstå det om beg.
Men her kunne man spørge, hvorfor Gud befaler alt så
udførlig og omhyggelig, da det jo dog var nok at befale, at
Noa skulle bygge en ark? For hvordan en ting skal bygges,
og hvad for rum der skal dertil, skønner nok fornuften for
sig alene, hvilket tilstrækkelig kan ses af de mange herlige
gerninger af bygningsmænd. Hvorfor belærer da Gud Noa
så omhyggelig om arkens længde, bredde og højde, og at
han skulle bege den? For at Noa, når han havde gjort alt
sådan, som Gud angiver og foreskriver ham (ligesom Moses indretter tabernaklet efter billedet på bjerget), desto
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stærkere og sikrere skulle tro, at Gud ville opretholde ham
og hans, og at han ikke kunne have mistro til den gerning
og bygning, som var angivet af Gud selv, og som han
havde fået befaling om, hvordan den skulle gøres. Dette er
årsagen til, at Gud så omhyggelig og nøje giver ham befaling angående alt ved bygningen.
v15. Således skal du bygge arken: Den skal være tre hundrede
alen lang, halvtreds alen bred og tredive alen høj.

Her har vi en skøn øvelse i geometrien og aritmetikken
med at beregne arkens form og størrelse, hvorom lærerne
have gjort sig mange slags forestillinger. Nogle skriver, at
formen var firkantet, andre, at den var spids oventil, omtrent sådan som vore huse her i Europa er. Men jeg tror, at
den var firkantet. For østerlændingene kendte ikke til
spidse bygninger, men boede i firkantede, hvilket kan ses
af evangeliet Mark 2, 4, hvor der siges, at de gik op på
taget; og næsten sådan var også templets skikkelse.
Dernæst tvister man også om forskellen mellem rummene, og om det øverste, mellemste og nederste stokværk
(for om sådan deling og skillen taler teksten), hvilken del
enhver dyreart beboede. Men derom kan man intet sikkert
sige. Dog synes det at være troligt, at Noa med fuglene
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boede i det øverste stokværk, men de rene dyr i det mellemste, de urene i det nederste. Skønt rabbinerne siger, at
man brugte det nederste stokværk til deri at samle skarnet.
Men jeg tænker, at man kastede skarnet og urenheden ud
af vinduet. For fordi en sådan mængde dyr levede sammen
i arken længere end et år, måtte man skaffe skarnet bort.
Og Augustin anfører i sit skrift mod manikæeren
Faustus denne mening af Filo, at arken i geometrisk henseende havde det menneskelige legemes forhold. For når
et menneske ligger på jorden, så er hans legeme ti gange
længere end det er højt, men seks gange længere end bredt.
Sådan er tre hundrede alen seks gange halvtreds og ti
gange tredive alen.
Dette henføres dernæst til den herre Kristi legeme, det
er, til kirken, som har én dør, nemlig dåben, hvorved både
ren og uren gå ind. Men skønt kirken er ringe, så styrer
den dog verden, og verden opretholdes for dens skyld, ligesom de urene dyr i arken opretholdes. Andre ha også
henført det til den herre Kristi legeme, der havde ét sår i
siden, ligesom arken ét vindue. Men skønt dette ikke er
særlig rare allegorier, så er de dog uskadelige og indeholder ingen vildfarelse; man kan også, når man ikke just skal
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kæmpe med nogen, nok bruge dem til dermed at fremhæve
og pryde teksten.
v16. Du skal lægge et tag på arken, og tagrygningen skal du
hæve en alen [som vindue]. Du skal sætte en dør i arkens side,
og du skal indrette den med et nederste, et mellemste og et øverste dæk.

Se, hvilken omhyggelig bygmester Gud er, og hvor tydelig
han bestemmer og indretter alle arkens dele! Det ord zohar
betyder ikke egentlig et vindue, men middagslys. Og her
spørges, om der ikke var mere end ét vindue på arken, eller
om der var flere? For i dette sprog er det brugeligt, at man
mener mange, når man kun taler om én. Som: jeg vil fordærve mennesket med jorden; her taler Gud ikke om ét,
men om mange mennesker. Men dog tror jeg, at der kun
var ét vindue, hvorved menneskenes bolig fik lys.
Den latinske tekst er meget dunkel, så man ikke kan
forstå, hvad den har ment, som har oversat den. Og det er
min tro, at han har rettet sig ganske efter formen på skibe,
sådanne som de nu er, sådan at mennesker sædvanligvis
opholder sig i de nederste dele. Så kan man heller ikke forstå, hvad han taler om døren, da man dog med vished véd,
at der først var et vindue, en alen bredt, i den øverste del
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og en dør midt på siden af arken; ligesom også Eva blev
skabt midt ud af mandens legeme. Men hele bygningen
havde tre etager eller stokværk, det øverste, mellemste og
nederste, og det øverste kammer eller stokværk fik lys af
dagen gennem vinduet.
Men en kunne sige: hvad slags vindue kunne det vel
være, eller hvordan kunne det holde sig i sådan bestandig
og stærk regn? For dengang regnede det ikke sådan, som
det ellers plejer at regne, da vandet jo i fyrre dage steg og
øgedes sådan, at det stod femten alen højt over alle bjerge.
Derfor siger jøderne, at dette vindue var lukket med en
krystal, hvorigennem lyset gik. Men mig synes det forgæves at grunde eller gruble så særlig derpå, fordi gudfrygtigheden eller Kristi rige ikke derfor står i fare, selv om vi
ikke kan vide nogle ting og omstændigheder ved denne
bygning, hvis bygningsmester var Gud. Dog ser jeg ikke,
hvad utydeligt der skulle være heri, hvis du nemlig forstår
det sådan, at vinduet var i det øverste stokværk på siden.
Men om døren er det sikkert, at den var henved tretten
eller fjorten alen højt oppe fra jorden; for arken gik henved
ti alen dybt i vandet; den førte nemlig en stor ladning,
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nemlig alle slags dyr og foder og mad, mere end man behøvede i et år. Dette være nok om arkens simple form; for
foruden bredden og højden siger Moses kun, at den havde
tre dæk og én dør og ét vindue.
Andre utallige spørgsmål vil vi her lade fare, såsom
hvad for luft de havde i arken? For en sådan masse vand
må uden tvivl have givet fra sig en stor og skadelig stank,
især da det faldt. Fremdeles, hvorfra de fik det vand, som
de behøvede? For et helt år igennem kan man ikke holde
vandet friskt og rent. Derfor må jo søfolkene ofte for at
hente ferskt vand tage ind i nærliggende og bekvemme
havne. Fremdeles, hvordan de kunne skaffe det urene vand
væk, som samler sig i bundet af skibe, som stinker svært?
Disse og lignende ligegyldige ting, som angår søfolks
gerning, vil vi lade fare; for ellers blev der ingen ende på
spørgsmålene. Vi vil lade os nøje med hvad teksten siger,
nemlig at det synes rimeligt, at der nede i arken opbevaredes bjørne, løver, tigere og andre vilde dyr; men at de
tamme dyr stod i midten og de, som man kunne omgås
med, tilligemed levnedsmidlerne, som man ikke kan opbevare på steder, hvor der intet luftindtag er. Men øverst
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var menneskene tilligemed husdyrene og fuglene. Dette
skal vi lade være nok for os.
v17. Jeg bringer nu vandfloden over jorden for at ødelægge
alle under himlen, der har livsånde. Alle på jorden skal omkomme.

Ovenfor truede han i almindelighed den menneskelige
slægt med, at den skulle gå til grunde; her viser han, på
hvad måde det skal ske, og at han vil bruge en ny straf
dertil og ødelægge alt ved Syndfloden. Denne straf kendte
verden til den dag endnu intet til. For som man kan se af
profeterne, er pest, sult, krig og vilde dyr sædvanlige
straffe. Ved pest dør mennesker og kvæg; sådan bliver
også jorden ødelagt ved krig; for de, som skulle dyrke den,
tages bort. Men om nu dyrtid eller hunger ikke synes så
grum, så er den dog den elendigste jammer og nød. Den
fjerde plage kender vi her til lands næsten slet ikke til. Men
skønt nu enhver af disse plager for sig selv alene havde
været nok til den menneskelige slægts straf, så ville Gud
dog lade udgå en ny straf over den første verden, hvorved
alt kød, hvori der var ånde, ødelagdes.
Og fordi denne straf forhen var uhørt, troede de ugudelige desto mindre på den. For sådan tænkte de: Hvis Gud
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endelig vil være vred, kan han så ikke straffe de ugudelige
med sværd eller pest? For ved Syndfloden ville jo også de
øvrige levende væsener udryddes, som dog ikke har syndet. Å nej, Gud har nok ikke i sinde at gøre verden noget
sådant.
Men for at rive sådan vantro ud af hjertet på Noa og de
andre gudfrygtige, gentager Moses to gange pronomenet
jeg, og siger: jeg, jeg lader komme. Dernæst tilføjer han
klart, at han vil fordærve alt kød under himlen og på jorden. For her undtager han fiskene, hvis styrke og mængde
forøges ved vand. Derfor tjener disse ord til at vise Guds
store vrede, hvorved menneskene ikke alene mister legeme og liv, men også sit, herredømme over hele verden.
v18. Men med dig vil jeg oprette min pagt. Du skal gå ind i
arken sammen med dine sønner, din kone og dine svigerdøtre.

Denne trøst antydede Moses ovenfor, hvor han sagde, at
Noa fandt nåde for Herrens øjne. Og denne var også fornøden; ikke alene for at ikke Noa skulle forsage under en
så skrækkelig Guds vrede, men også for at hans tro skulle
styrkes på denne straf, som så gruelig skulle overgå hele
verden. For det kunne ingen let tro, at hele den menneskelige slægt skulle ødelægges. Derfor anså verden Noa for
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det allertåbeligste menneske, fordi han troede dette, udlo
ham derfor og førte uden tvivl mange slags sælsom tale
om hans bygning. For at derfor hans hjerte skulle styrkes
under så store forargelser, taler Gud så ofte med ham og
omtaler nu også pagten.
Men lærerne spørger, hvad dette var for en pagt? Og
Lyra svarer sådan derpå, at Gud gav ham en forjættelse
om, at han ville beskytte og forsvare ham imod de ugudelige mennesker, som truede ham med døden. Men Burgensis siger, at denne pagt meget mere skal forstås om farerne
i vandet, i hvilke Gud ville beskytte og opretholde ham.
Nogle mener, at der herved sigtes til regnbuens pagt, som
Gud sidenhen, sluttede med Noa.
Men efter min mening taler han om den åndelige pagt,
eller om forjættelsen om det afkom, som skulle knuse slangens hoved. Denne pagt havde også kæmperne; men da de
misbrugte den til hovmodighed og ugudeligt væsen, faldt
de ud af den. Ligesom jøderne sidenhen taber sine gaver
og omkommer, da de gør sig kødelige tanker om Gud, om
loven, gudstjenesten og templet. Men for Noa bekræfter
Gud denne pagt sådan, at han med vished slutter og er sikker på, at Kristus skal fødes af hans slægt, og at Gud under
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denne sin store vrede dog alligevel vil lade en ringe hob
blive tilbage til kirkens forøgelse, sådan indbefatter denne
pagt ikke alene den legemlige beskyttelse og beskærmelse,
hvorom Lyra og Burgensis taler, men også det evige liv.
Derfor er dette meningen: Disse hovmodige foragtere
af alle trusler og forjættelser skal straffes af mig. For først
vil jeg berøve dem den beskyttelse og sikkerhed, som de
har i min pagt, så de omkommer uden nogen pagt og nåde.
Men denne pagt vil jeg tilvende dig, så du ikke alene skal
frelses fra vandets vold, men også fra døden og den evige
fordømmelse.
Men han siger specielt ”med dig”, og nævner hverken
sønner eller hustruer, som han dog også ville frelse; men
nævner alene Noa, fra hvem denne forjættelse om det velsignede afkom gik over til hans søn Sem. Derfor er dette
den anden forjættelse om Kristus, som tages fra alle andre
adamsbørn og tillægges og loves Noa alene.
Derefter blev denne forjættelse altid gjort klarere, og
Gud gik med den først fra hele slægten til en enkelt gren,
og dernæst fra den enkelte gren til én enkelt person. For
fra Abrahams hele slægt kom forjættelsen til David alene,
fra David til Natan, fra Natan til den ene, jomfru Maria

838

(der var ligesom Isajs uddøde stamme eller rod), ved hvem
denne forjættelse eller pagt blev opfyldt. Og fordi en så
stor og uudsigelig Guds vrede var for hånden, var denne
pagtens oprejsning meget nødvendig.
Men her må også mærkes det særlige kald, at nemlig
Gud siger: du skal gå ind i arken, du og dine sønner osv.,
for havde de ikke fået dette særlige kald, så havde de aldrig
været så dristige at gå derind.
Men hvor skrækkeligt er det ikke, at af hele den menneskelige slægt udtages kun otte personer, som skulle reddes; og sidenhen forkastes endda Kam, Noas tredje søn,
som dog Guds mund her regner og nævner blandt de udvalgte og hellige; ja, han beskyttes og frelses også ligesom
de andre, og har det ikke anderledes end hans fader Noa.
For hvis han ikke havde troet og påkaldt sammen med ham
og ikke havde frygtet Gud, så var han ingenlunde blevet
frelst i arken; og dog forkastes han sidenhen.
Her tale sofisterne om Guds udvælgelse, som sker efter Guds forudbestemmelse. Men jeg har ofte advaret mod
at indlade sig på tanker og grublerier om Guds blotte majestæt. For ligesom det er umuligt, at sådanne tanker kan
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være rigtige og sande, sådan tjener de heller ikke til salighed. Men meget mere skal vi gøre os sådanne tanker om
Gud, som han åbenbarer og frembyder sig for os i ordet og
sakramenterne, og skulle ikke henføre sådanne eksempler
til den hemmelige udvælgelse, hvorved Gud fra evighed
af hos sig selv beslutter og ordner alt. Dér kan vi ikke nå
med vore tanker og hjerter, og vi ser, at de modsiger den
åbenbarede vilje.
Hvad skal vi da (kunne nogen sige) slutte og tænke om
sådanne eksempler? Svar: intet andet, end at de er skrevet
for os, for at drive gudsfrygt ind i os, og vi skal ikke mene,
at vi ikke atter kunne falde ud af Guds nåde og barmhjertighed, som vi engang har modtaget, som også Paulus formaner i 1 Kor 10, 12: Den, som står, skal se til, at han ikke
falder! Derfor skal vi bruge sådanne eksempler til derved
at ydmyge os og ikke hovmode os eller med dovenskab
vandre i det, som vi har modtaget, men række efter det,
som er foran, som Paulus siger i Fil 3, 14, og ikke rose os,
som om vi ikke havde fået det givet, 1 Kor 4, 7.
For vor fjende er ond, såre rask og stærk; men vi er
svage, og fører denne store skat i lerkar. Derfor skal vi ikke
rose os, som om vi var befriet for al fare, men sukke til
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Gud som de, der befinder sig i den allerstørste farlighed,
fordi vi ser, at så hellige mennesker atter er faldet ud af
den nåde, som de havde modtaget og længe besiddet. Sådan taler man med nytte om sådanne eksempler; men de,
som foragter dette og tragter efter de høje ting om udvælgelsen og Guds forudbestemmelse, de driver selv sine
hjerter til fortvivlelse, og dertil er de allerede af sig selv
tilbøjelige nok.
v19-20. Af alle levende væsener skal du bringe ét par ind i arken, for at de kan overleve sammen med dig; de skal være han
og hun. Af alle slags fugle, al slags kvæg og af alle slags krybdyr på jorden skal ét par gå ind til dig for at overleve.

Her opstår ret en strid mellem udlæggerne, som det plejer
at gå, når man betragter begivenhederne efter det sædvanlige og tilfældige. For her synes det, som om teksten er i
modsigelse med sig selv, fordi her jo tales om ét par, men
sidenhen i begyndelsen af det syvende kapitel om syv af
hver sort. Dernæst kives Lyra med en, som han kalder Andreas, og som mente, at Noa kun lukkede fjorten dyr ind i
arken, fordi der her står skrevet: tag dig af alle slags rent
kvæg syv og syv. Lyras mening bifalder jeg, idet han siger,
at Noa tog syv stykker af hver slags med sig i arken, tre
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hanner og tre hunner, og dernæst det syvende, som også
var en han, hvilken Noa kunne bruge til offer.
At nu teksten siger, at Noa bragte ét par af enhver slags
ind i arken, det må forstås alene om de urene dyr; dertil
nøder os det syvende kapitel. For af de rene dyr var der et
større antal; af dem blev syv af hver slags lukket ind i arken.
Men her må vi tale noget om forskellen mellem disse
ord: alt, som lever, dyr og kvæg. For skønt disse ord ofte
sættes uden forskel, så bruger dog Skriften dem undertiden
også med forskel, som ovenfor i kap. 1, 24: jorden frembringe levende dyr; ligeledes i v. 20: vandet frembringe
mangfoldig vrimlende dyr. Her er det et almindeligt ord,
hvorved betegnes alt, som lever på jorden og i vandet. Men
underafdelinger af dette almindelige ord betegner de hebraiske ord chajah, remes og behemah; skønt også ofte det
ene uden forskel sættes i stedet for det andet.
Kvæget kalder Moses her behemah, mens dog de fire
dyr i Ez 1, 5 med et fælles ord kaldes chajoth, ved hvilket
ord egentlig betegnes, hvad vi kalder rovdyr, sådanne som
ikke spiser græs eller noget andet, som vokser af jorden,
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men spiser kød, såsom løver, bjørne, ulve, ræve. Behemoth er sådanne dyr, som lever af jordens græs og urter,
som får, okser, hjorte, rådyr.
Remes er alt, som kryber og går, og ordet kommer af
ramas, som betyder at træde. Og når vi sammenligner os
med fuglene, så er også vi sådan remes; for vi går også og
træder på jorden, ligesom hundene og andre dyr. Men
egentlig menes dermed de dyr, som gå uden at løfte hovedet op. For de dyr, som kryber, og som vi derfor kalder
krybdyr, har et særligt navn og kaldes scherazim, som man
kan se af tredje Mosebog, og dette ord kommer af scharaz,
som betyder at bevæge, og bruges sidenhen i ottende kapitel. Ordet oph er bekendt og betyder en fugl.
Dette er forskellen mellem disse ord eller navne, skønt
det, som sagt, ikke overholdes på alle steder. Men dette
skal man ikke anvende på nogen anden tid end den, som
er efter Syndfloden; ellers ville deraf følge, at sådanne
vilde og grumme dyr også havde været i Paradiset. Dog
skal ingen tvivle på, at der før synden, fordi jo mennesket
havde fået overdraget herredømmet over alle dyr på jorden, var enighed, ikke alene blandt menneskene, men også
mellem de vilde dyr og menneskene.
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Skønt derfor af kap. 1 klart kan bevises, at de vilde dyr
er skabt sammen med de andre, så blev dog på grund af
menneskets synd deres art og natur forandret, sådan at de,
som skulle have været tamme og uskadelige dyr, nu efter
synden er vilde og skadelige. Dette er min mening, skønt
vi ikke kan sige eller slutte noget sikkert om livet før synden, fordi vi har tabt det; danne os tanker derom og gøre
os formodninger, det kan vi nok.
Men her kunne en sige: hvis dyrenes natur var blevet
forandret for syndens skyld, hvordan kunne da Noa få bugt
med dyrene, især med de vilde og grumme? En løve lader
sig sandelig ikke tvinge, heller ikke tiger og hvad flere sådanne vilde og store dyr, der er. Herpå svarer man sådan,
at dyrene på en underfuld måde blev samlet i arken, og det
synes mig også troligt. For hvis de ikke var tvunget ved
Guds bud til at gå ind i arken, skønt også Noa derved måtte
anvende særlig dygtighed, så havde han dog, som et menneske, ikke kunnet være så stærk, at han havde kunnet få
bugt med så vilde dyr. Og begge disse ting antyder teksten.
For først siger den: Du skal føre dem ind i arken; siden
siger den: De skal komme til dig. Hvis da ikke dette var
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gået til på underfuld vis, så var mange flere løbet til af dem
end par og par, og syv.
At de derfor af sig selv indfinder sig parvis og syv af
hver slags, det er et under og tegn på, at de mærkede Guds
vrede og den gruelige jammer, som skulle komme. Ligesom jo også ufornuftige dyr kan mærke og føle forud en
forandring og ulykke, som skal indtræffe, og ligesom bevæget af medlidenhed klager over et menneske som er i
åbenlys fare. Som man kan se på heste og hunde, som forstår den fare, som truer deres herre, og giver tegn på, at
de føler den, hundene ved at pibe, hestene ved stor skælven og sved. Ja det hænder heller ikke så sjælden, at vilde
dyr i faren tage sin tilflugt til mennesker.
Hvis der nu ellers hos ufornuftige skabninger er en sådan følelse og fornemmelse, hvad under er det da, at de
her villig forsamler sig til Noa, efter at de på denne måde
af Gud er advaret om, den fare, som skulle indtræffe? For
teksten viser, at de kom villig, ligesom historien vidner og
erfaring viser, at når enten pest eller en stor krig står for
døren, plejer ulvene, som dog er de allermest vilde dyr, at
komme ind ikke alene i landsbyer, men undertiden også i
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store byer selv og tage sin tilflugt til mennesket og ligesom
med ydmyghed søge hjælp hos dem.
v21. Du skal tage noget af alt, der kan spises, og samle det hos
dig; det skal du og de have til føde.

Fordi Syndfloden skulle vare et helt år, var det fornødent,
at Noa af Herren blev påmindet om, at han skulle samle
spise af urter og træernes frugter til sig, hvorved menneskenes og dyrenes liv skulle opretholdes. Men skønt vreden her var stor, sådan at alt, som voksede og kom frem af
jorden, måtte gå til grunde og ødelægges, så fremlyser dog
Guds godhed også i denne så skrækkelige ulykke, at han
nemlig sørger for mennesket og dyrene, at de må opretholdes og ved deres opretholdelse arterne eller slægterne opretholdes. Men ligesom de dyr, der blev udvalgte, var
stærke og friske, for at de kunne holdes i live i arken, sådan
fik de også ved Guds forsyn sådan føde, som passede for
deres natur.
Og hvad mennesket angår, véd man, at det dengang
endnu ikke brugte kød til spise, men kun jordens vækster,
som før Syndfloden var meget bedre, end de er nu, efter at
jorden er blevet meget fordærvet ved det salte vand.
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Derfor ser og sporer man her Guds forsyn, ved hvis råd
de onde straffes, men de fromme frelses. Men på underfuld
måde sker det, at skønt Gud straffer de ugudelige, så fordærver han dog ikke hele naturen, men i sit nådige forsyn
bevirker han, at der opretholdes et afkom for den kommende verden.
Men skønt Gud let havde kunnet opretholde Noa og
dyrene et helt år igennem uden føde, ligesom han opretholdt Moses i 2 Mos 24, Elias i 1 Kong 19, 8 og Kristus i
Matt 4, 2 fyrre dage uden al mad, ja ligesom han (hvad der
jo er langt større og underfuldere), har skabt alle ting af
intet, så styrer han dog, som Augustin skønt har sagt, skabningerne sådan, at han lader dem beholde sit løb og sin
orden. Gud bruger visse midler, og udfører sine undere
sådan, at han dog bruger naturens og de naturlige midlers
tjeneste dertil, så vi kan anvende Augustins ord på denne
sag her.
Sådan kræver han også af os, at vi ikke skal forkaste
naturens midler og redskab, for det ville være at friste
Gud; men at vi med taksigelse skal bruge de midler, som
Gud har forordnet og skabt for os. For hvis en hungrig ville
vente spise og drikke fra himlen og ikke på anden måde
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ville skaffe sig det eller bede andre derom, da syndede han.
Og ligesom Kristus i Luk 10, 7 befaler apostlene, at de skal
spise, hvad der sættes for dem, sådan får Noa her befaling
til at bruge ordentlige midler til at samle føde, og Gud byder ham ikke at vente, indtil mad og drikke på underfuld
måde sendes ham ned i arken fra himlen.
Munkenes liv er slet intet andet end at friste Gud; for
de kan ikke være afholdende, og dog forbliver de ugifte.
Ligesom de også afholder sig fra adskillig mad, som Gud
har skabt til at modtages med taksigelse af dem, som tror
og har erkendt sandheden; for al Guds skabning er god, og
intet at forkaste, når det modtages med taksigelse, 1 Tim
4, 3. 4. Sådan kan man også godt bruge lægemidler. Ja
man skal bruge dem, for de er skabt som et middel til at
opretholde sundheden med, Sirak 38, 1 ff. Sådan skal man
også lægge sig efter gode kunster og sprog, og, som Paulus
siger i 1 Tim 4, 4-5, intet er at forkaste, når det modtages
med taksigelse og helliges ved bøn.
Gud kunne også godt opretholde Noa midt i vandet,
ligesom man også løgnagtig fortæller om den hellige Clemens, at han skal have haft sin munkecelle midt i havet, ja
at han blev opretholdt ligesom Israels folk i 2 Mos 14, 22
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midt i Det Røde Hav, og Jonas midt i hvalfiskens bug.
Men Gud ville ikke gøre det på denne måde, men ville, at
Noa skulle bruge træ og bygningsmaterialer dertil, og at
den menneskelige duelighed skulle have noget at øve sig
i.
Hvor man nu ikke kan få sådanne midler eller skabte
ting, eller de slipper op, der skal du enten lide eller vente
hjælp af Gud, ligesom jøderne gjorde, som stod ved havet,
havde fjenden på nakken bag sig, og ingen duelighed, intet
menneskeligt råd kunne hjælpe dem; derfor måtte de enten
håbe på en underfuld redning, eller også visselig dø, 2 Mos
14, 10.
v22. Noa gjorde, ganske som Gud havde befalet ham.

Denne måde at tale på er meget almindelig i Skriften. Og
dette er den første tekst, hvori med sådanne ord Noas lydighed mod Gud prises; men siden gentages det oftere, at
Moses, eller folket, gjorde alt, som Herren havde befalet.
Men Noa prises, os til et eksempel, for at han ikke havde
en død tro, som i virkeligheden ingen ret tro er, men en
levende og virksom; for han adlyder Guds bud. Og fordi
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han tillige tror det, som Gud forjætter og truer med, så udfører han omhyggelig alt, som Gud havde befalet ham angående at bygge arken, at samle dyrene i den og skaffe
føde. Men derved især prises Noas tro, at han holder den
rette middelvej, og intet føjer til Guds bud, eller forandrer
det, eller tager noget derfra; men ene og alene holder sig
til det, at han hører, at Gud byder ham det.
For det er den almindeligste og tillige mest fordærvelige syge i kirken, at man enten forandrer det, som Gud har
befalet, eller føjer noget mere dertil. For ligesom der kun
er én ret bane og middelvej, på hvilken vi skal gå, sådan
synder de, som holder sig for meget til venstre side, fordi
de ikke gør det, som Gud har befalet, eller foragter det.
Men de, som holder sig til højre side, og gør mere, end
Gud har befalet, sådan som Saul, da han skåner amalekitterne i 1 Sam 15, 9, de synder også, og det mere end de,
som afviger til venstre. For hertil kommer nemlig den indbildning, at man handler vel og gudelig deri. Og mens de
på venstre side ikke kan undskylde sin vildfarelse, indbilder disse sig derimod, at de har gjort såre vel.
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Og dette tilfælde er såre almindeligt. For Gud plejer at
befale simple, ringe, latterlige og under tiden også forargelige ting. Men fornuften har lyst til det, som falder i øjnene, og foragter enten det simple eller tager imod det med
uvilje, ligesom munkene foragtede det huslige livs gerninger og udvalgte sig andre, som tog sig bedre ud. Og når
den simple mand nu hører, at i evangeliet simple gerninger
prises, foragter han evangeliet som en simpel og ringe
lære, hvori der ikke indeholdes noget særlig eller priseligt.
For hvad særlig lære synes vel det at være, når man lærer,
at tjenerne skal adlyde sine herrer, børnene sine forældre?
Dette foragter ikke alene de lærde papister som noget, der
var enhver bekendt før og i forvejen lært af andre, men de
udler det også, og søger sig noget særligt, som enten anses
for visdom eller har udseende af at være vanskeligt og derfor priseligt. Så gal og afsindig er den menneskelige visdom.
Men ligesom man almindelig plejer at sige, at man
ikke skal tage hensyn til, hvem det er, som siger noget,
men kun til, hvad der siges, fordi også de, som lærer andre,
tager fejl og farer vild i noget, sådan skal man vende denne
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regel om, når man handler om Guds bud og den rette lydighed derimod. For her skal man ikke tage hensyn til,
hvad der siges eller bydes, men kun til, hvem det er, som
siger det. For hvis du ved Guds bud vil tage hensyn til,
hvad der siges, og ikke til, hvem det er, som siger det, da
støder du let an, som Evas eksempel i 1 Mos 3, 6 viser. For
idet hun ikke kommer i hu, hvem det er, som giver hende
befalingen, men alene ser hen til budet, anser hun det for
en simpel sag at spise et æble. Men se, hvad for skade der
derved er opstået for hele den menneskelige slægt!
Men den, der ser hen til den, som giver budet, han anser også det for det største, som efter skinnet er det ringeste. Papisterne anser det for en ringe ting, at man er øvrighed, ægtefælle, opdrager børn osv. Men erfaringen viser,
at dette er de allerstørste gerninger, som den menneskelige
fornuft slet ikke kan forstå. Og vi ser, at de helligste og
mest åndelige undertiden har snublet gruelig. Derfor vil
det, når vi ser hen til ham, som befaler, let befindes, at
skønt det, som Gud byder, synes at være en simpel og
ringe ting, så er det dog det allerhøjeste, og at intet menneske kan holde eller opfylde det, medmindre Gud hjælper
ham dertil.

852

Derfor kan papisterne, som alene betragter det ydre
udseende og skinnet, ligesom en ko ser på en malet dør,
vel gør de huslige og borgerlige gerninger ringe og bilde
sig ind, at de gør andre langt mere fuldkomne gerninger;
men sandelig, da de er skændige horkarle, gudsbespottere,
tyve, og skammelig bortsløser og sætter kirkens gods
overstyr, fælder de et levende vidnesbyrd mod sig selv om,
at de slet ikke kan nå eller holde disse simple og ringe bud
om det huslige og borgerlige liv.
Hvad er det da for en hellighed, som de så højt roser
sig af? Det er den, at de i nogle dage ikke spiser kød, forpligter sig med særlige løfter og udvælger sig særlige gerninger. Men kære, sig mig, hvem har befalet dig at gøre
dette? Ingen. Derfor spørger de ikke efter det, som Gud
har budt og befalet at gøre; men forordner andre ting uden
for dette, om hvilke Gud intet har befalet.
Derfor skal man med stor flid overholde denne regel,
at vi ser hen til, ikke hvad der befales os, men hvem det er,
som byder os det. Den, der ikke gør dette, han vil ofte forarge sig over en gerning, som enten synes ringe eller upassende. Men man skal prise Gud som vis og god, og være
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vis på, at alt, som han byder, er såre viselig og på det bedste påbudt, selv om fornuften dømmer anderledes derom.
Denne Guds visdom krænker papisterne, fordi de som
ringe foragter de gerninger, som Gud har påbudt, og mener
at ville gøre noget bedre og vanskeligere. Derfor lader Gud
sig ikke forsone med sådanne gerninger, men fortørnes
meget mere derved, som Sauls eksempel i 1 Sam 15, 9 viser. Denne indbildte sig, at Gud var alt for tåbelig, træg og
grusom, at han havde befalet at ødelægge amalekitterne
med alt deres gods; derfor udfandt han et mildere og mere
passende råd, og beholdt kvæget til ofre; men hvad var vel
dette andet end at anse sig selv for vis, men Gud for tåbelig?
Derfor gør Moses her ret i at prise den lydige Noa og
sige, at han gjorde efter alt, som Gud havde befalet ham.
For det er at anse Gud for vis og god. Han indlod sig ikke
på at gruble over gerningen, sådan som Adam, Eva, Saul
til sin største skade gjorde; men han fulgte hans majestæt,
som havde givet ham befalingen; deri havde han nok,
skønt en urimelig, umulig og upassende ting var blevet
ham befalet. For al sådan forargelse lukker han øjnene og
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går forbi, og holder sig alene til det, som Gud havde befalet ham. Derfor er det en bekendt tekst, efter hvad den høres for; men når det gælder at udøve og holde den, er den
mindre bekendt og meget vanskelig.
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Syvende kapitel
v1a. Herren sagde til Noa: Gå ind i arken med hele din familie.

Efter at nu arkens store bygning er opført og færdig befaler
Gud Noa, at han skal gå ind i den, fordi Syndflodens tid
nu er for hånden, om hvilken Herren havde talt til ham for
hundrede og tyve år siden. Men alt dette sigter til, at Noa
skulle forstå, at Gud tager sig af ham, og ikke det alene,
men også at han, som Peter siger i 2 Pet 1, 19, skulle have
et mere stadfæstet ord, for at hans tro under denne nød
kunne have styrke og trøst. For fordi han i mere end hundrede år havde talt til verden om Syndfloden, blev han uden
tvivl på mange måder anfægtet og plaget af den.
Desuden var denne vrede, som jeg nu ofte har sagt,
skrækkelig og stor; og et menneskeligt hjerte, især i den
første verden, hvor der var frommere folk end nu, kunne,
ikke fatte eller begribe, at Gud ved Syndfloden ville ødelægge hele den menneskelige slægt med undtagelse af otte
personer. Derfor har Noa, som en hellig, retfærdig, god og
medlidende mand, ofte måttet erfare mange kampe i sit
hjerte; hørte heller ikke uden stor bedrøvelse Herrens
stemme, hvormed han truede alt kød med undergang. For
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denne årsags skyld var det fornødent, at Gud med et rigeligt ord trøstede og styrkede den ængstede og bedrøvede
mands tro, for at han ikke skulle komme i tvivl.
At derfor Herren befaler ham at gå ind i arken, er så
meget, som om han havde sagt til ham: tvivl ikke, det vil
visselig ske, og tiden er nu kommet, at jeg lader min straf
udgå over den vantro verden. Men du skal ikke skælve eller frygte (som jo også hos hellige troen undertiden bliver
såre svag); jeg vil tage mig af dig og dit hus. En sådan ting
havde været umulig for os at tro, uagtet vi jo nødvendig
må slutte, at Gud kan gøre alt.
Men Moses beholder her atter sin måde at tale på, at
han siger: Herren sagde. Og mig behager det såre vel at
tro, at disse ord ikke blev talte fra himlen, men blev sagte
til Noa ved et menneske. For skønt jeg ikke vil nægte, at
det kunne være blevet ham åbenbaret ved en engel eller
Helligånden, så skal man dog, når man med rimelighed
kan sige, at Gud talte gennem mennesker, gøre det, prædikeembedet til ære. Sådan sagde jeg ovenfor, at mange ting,
som Moses skriver , at Gud sagde, blev sagte af Adam. For
om Guds ord også tales af et menneske, så er det dog sandelig Guds ord.
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Men da Metusalem, Noas bedstefar, just døde dette år,
da Syndfloden kom, synes det mig ikke upassende at
mene, at dette var Metusalems sidste ord til hans barnebarn (for Lemek, Noas fader, var død fem år før Syndfloden) og ligesom hans testamente, at han nemlig kan have
sagt til ham måske på dødssengen: Kære søn, ligesom du
hidtil har adlydt Herren og i troen ventet på denne vrede,
også har erfaret, at Gud trolig har beskyttet og bevaret dig
mod de ugudelige, sådan skal du heller ikke for fremtiden
tvivle på, at jo den fromme Gud vil tage sig af dig. For nu
er tiden kommet, at enden er for hånden, og ikke min ende
alene, som er en nådens ende, men hele den menneskelige
slægts, som er en vredens ende. For om syv dage begynder
Syndfloden, hvorom du så længe, men forgæves, har talt
til verden. Sådan er det min tro, at disse ord blev talt af
Metusalem selv, men at de tilskrives Gud, fordi Guds Ånd
talte gennem Metusalem. Og sådan udtyder jeg gerne alt,
hvor det kan ske med rimelighed (sådan som her på dette
sted) prædikeembedet til ære. For fordi det er vist, at Metusalem netop døde dette år, da Syndfloden indtraf, så kan
man uden fare tænke, at dette var hans sidste ord til hans
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sønnesøn Noa, der hørte hans ord og antog dem, som om
de var Guds.
Jøderne har også sine egne tanker om disse syv dage,
nemlig at disse syv dage blev føjet til de hundrede og tyve
år Metusalem til ære, for at hans efterkommere kunne begræde ham. Sådanne tanker skader heller ikke eller er farlige; for hans fromme slægt gjorde nok, hvad der passede
sig.
Dog er den forrige mening om prædikeembedet ikke
alene rimelig, men også nyttig. For at Gud ikke altid plejer
at tale på underfuld måde og ved særlig åbenbaring, er vist,
især hvor der er et ordentligt prædikeembede, som han har
forordnet for derved at tale med menneskene, lære, undervise, trøste og formane dem.
Og Gud har først og fremmest overgivet forældrene sit
ord, som Moses ofte siger: du skal sige det til dine børn, 2
Mos 13, 14.; dernæst til lærerne i kirken, som Abraham
siger i Luk 16, 29: De har Moses og profeterne, lad dem
høre dem. For hvor der er et prædikeembede, skal vi ikke
vente på nogen åbenbaring, enten indre eller ydre, ellers
kom der forvirring og uro i alle livets stænder. Men sådan
skal det gå til: I kirken skal præsten lære; på rådhuset skal
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øvrigheden regere; det huslige liv skal fader og moder forestå. For alt dette er menneskers embeder, som Gud har
forordnet; derfor skal man bruge dem og ikke se efter nogen anden åbenbaring.
Dog vil jeg ikke nægte, at Noa efter Metusalems død
hørte Herren tale. For med mennesker taler Gud på to måder: Først og sædvanligvis ved det offentlige prædikeembede, det er, ved forældrene og lærerne i kirken; for det
andet ved den indre åbenbaring eller ved Helligånden.
Men det gør han alene i særlige tilfælde, og meget sjælden.
Dette skal vi vide, for at vi ikke skal lade ordet fare og,
som sværmerne gør, vente på nye åbenbaringer. For deraf
opstår vildfarende ånder, som sidenhen med sine drømme
bringer forvirring i verden, sådan som gendøbernes eksempel udviser.
v1b. for dig har jeg fundet retfærdig i denne slægt.

Dette er sandelig et skrækkeligt billede af den første eller,
som Peter siger i 2 Pet 2, 5, den gamle verden, og det ser
ud, som om han med dette ord tillægger denne verden noget særligt, imod vor verden at regne. For hvad grueligere
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kan vel siges, end at vi her hører, at Noa alene var retfærdig for Herren? Et sådant billede af verden står også i
Salme 14, hvor der i v. 2-3 siges: ”Herren ser fra himlen
ned over menneskene for at se, om der er en forstandig, én
der søger Gud. De er alle kommet på afveje, alle er fordærvede; ingen gør godt, ikke en eneste.”
Fremdeles passer denne dom om verden smukt sammen med Kristi udsagn i Matt 24, 38, for fordi de sidste
tider skal være ligesom Noas tid, siger Kristus med rette i
Luk 18, 8: når menneskenes søn kommer, mon han så skal
finde troen på jorden? Derfor er det skrækkeligt, at leve i
en så ond og ugudelig verden. Endnu er der, Gud ske lov,
en ren guldalder, fordi vi har ordets lys. For i vor kirke er
sakramenterne i ret brug, så lærer også fromme og gudfrygtige prædikanter Guds ord purt og rent; øvrigheden er,
om den end er svag, dog heller ikke så ond, at der ikke
skulle være forbedring at håbe hos den. Men Kristi spådom taler om en såre skrækkelig tid, nemlig at det skal
komme derhen, at når Herrens dag står for døren, vil der
intetsteds længere være at finde retskafne lærere, og kirken vil ganske være undertrykt af de ugudelige. Hermed
truer jo også vore fjenders anslag os. For paven og hans
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ugudelige fyrster tragter af al magt efter atter at få prædikeembedet ganske og aldeles ophævet, så man lod enhver
tro, hvad han ville, mens alle de rette prædikanter blev undertrykt eller bestukket, så de for gaver eller skænk lod sig
afholde fra at vise standhaftighed i sit embede.
Derfor skal vi desto flittigere bede for vore efterkommere og med alvor arbejde for, at læren kan gå ren og uforfalsket i arv til dem. For havde der på Noas tider været
flere gudfrygtige lærere, så havde man kunnet håbe, at der
også havde været flere fromme og retfærdige folk at finde.
Men fordi der nu var blevet så få af dem, at Noa alene prises som retfærdig, så kan man deraf slutte, at de fromme
lærere enten var blevet dræbt eller havde ladet sig forlokke
til kætteri og afgudsdyrkelse, sådan at Noa, retfærdighedens prædikant, som Peter kalder ham, 2 Pet 2, 5, alene
forblev retfærdig. Og når nu sådan øvrighedens regimente
var forvendt til tyranni, og det huslige liv rokket ved ægteskabsbrud og utugt, hvordan kunne da straffen længere
udeblive?
En sådan fare har vi også i vente, al den stund de sidste
tider skal ligne Noas tid. Og paven og hans biskopper sparer ingen møje, for at evangeliet atter kan undertrykkes, og
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vel ordnede kirker ødelægges. Sådan stræber hele verden
af al magt efter atter at få en sådan tid, som kan være Noas
tid lig, og hvori evangeliets klare lys kan være udslukket,
og enhver lever ugudelig i vildfarelse og mørke. For når
ordets forkyndelse er forbi, da vil hverken troen, eller bønnen, eller sakramenternes rette brug kunne bestå.
Sådan, skriver Moses her, så det ud i den gamle verden
på Noas tid, der dog ligesom var verdens ungdom og bedste del, og hvori der overalt var de mest begavede og på
grund af dens lange liv dueligste og mest erfarne mennesker. Hvordan vil det da nu gå med os i denne verdens afsindige alderdom? Derfor skal man ikke skyde omsorgen
for efterkommerne fra sig, men daglig bede for dem.
Men ligesom den første verden var i højeste grad fordærvet, sådan blev den også underkastet skrækkelig straf,
sådan at ikke alene de voksne, som havde fortørnet Gud
med sine synder, omkom, men også den uskyldige ungdom, som dog intet forstår og ikke kan skelne højre fra
venstre. Og mange af dem blev uden tvivl forført på grund
af sin enfoldighed. Men Guds vrede gør her ingen forskel,
men overfalder og ødelægger de gamle med de unge, de
kloge og forstandige med de enfoldige.
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Denne så skrækkelige straf er det også, som har bevæget og foranlediget apostlen Peter, til som et menneske ude
af sig selv, at fare frem med sådanne ord, som vi endnu
indtil denne dag ikke kan forstå; for sådan siger han i 1 Pet
3, 18-20: ”Kristus blev gjort levende i Ånden, og i den gik
han til de ånder, der var i fængsel, og prædikede for dem;
det var dem, som var ulydige, dengang Gud ventede langmodigt i Noas dage, da arken blev bygget; i den blev nogle
få, nemlig otte sjæle, frelst gennem vand.”
Dette er sandelig en underlig dom og næsten som en
tåbelig tale, hvormed apostlene, som det synes, har fremstillet dette skrækkelige syn. For Peter viser med disse ord,
at der fordum var en vantro verden, for hvilken den døde
Kristus har prædiket efter sin død. Hvis dette er sandt, kan
vi ikke tvivle på, at Kristus til de samme fangne i fængslet
også bragte Moses og profeterne, for at gøre den vantro
verden til en ny og troende. Denne mening indeholde Peters ord ligefrem, skønt jeg ikke vil tale noget bestemt
derom.
Dog er der hellere ingen tvivl om, at de, som han kalder en vantro verden, ikke er ugudelige foragtere og tyranner, om hvem man med vished kan sige, at de er fordømt,
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når de omkommer i sine synder. Men det synes, som om
det er de små børn og andre, som ved sin enfoldighed forhindredes fra at tro, som han kalder en vantro verden. For
ved forargelserne fra verden blev de revet med ligesom af
en stærk strøm, så også de omkom, og der kun blev reddet
otte sjæle.
På denne måde fremstiller Peter Guds store og strækkelige vrede i et klart lys, og priser dog tillige også Guds
tålmodighed, at han ikke berøvede dem det saliggørende
ord, som den tid ikke troede eller ikke kunne tro, fordi de
ventede på Guds tålmodighed og ikke kunne få det ind i
sit hoved, at det skulle komme så vidt, at Gud ville lade en
så gruelig straf udgå over hele verden.
Men hvordan det gik til, véd vi ikke. Men det véd og
tror vi, at Gud er underfuld i sine gerninger og formår alt.
Han som derfor levende kunne prædike for de levende,
han kunne også efter sin død prædike for de døde. For ham
hører, føler og griber alt, skønt den menneskelige fornuft
ikke kan forstå det. Men for os er det ingen skam, om der
er nogle hemmeligheder i Den Hellige Skrift, som vi ikke
véd; for apostlene havde sin særlige åbenbaring, og den
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der vil indlade sig på at gruble meget derover, handlede
formastelig og tåbelig.
En sådan åbenbaring er også denne om Kristus, at han
har undervist deres ånder, som omkom på Syndflodens tid.
Herpå kan man ikke ilde anvende den artikel i troen, at
Kristus nedfor til Helvede. Sådan havde også Paulus en
åbenbaring om Paradiset, om den tredje himmel i 2 Kor
12, 2-4, og flere andre ting som det ikke er os nogen skam
ikke at forstå. Men formasteligt var det, om nogen ville
anses for at forstå det. Augustin og flere andre lærere har
også mange slags tanker, når de indlader sig på sådanne
ting; men hvem vil ikke tro, at apostlene har haft sådanne
åbenbaringer, som Augustin og andre ikke har haft? – nu
komme vi atter til teksten.
Som sagt, det er et skrækkeligt billede af verden, at
Gud viser, at han kun så Noa alene at være retfærdig, og
hverken taler om de små børn eller andre, som var blevet
forført uden sin egen skyld. Men vi skal lægge mærke til
det ord for mig. For det viser, at Noa ikke alene var retfærdig, hvad den anden tavle angår, men også i henseende til
den første, det er, at han troede på Gud, helligede hans
navn, prædikede og påkaldte, takkede Gud og fordømte
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den falske lære osv. For at være retfærdig for Gud vil sige
at tro på Gud, frygte Gud; ikke at læse messer eller hjælpe
sjæle ud af Skærsilden, blive munk osv., som man lærte
under pavedømmet.
Og dette ord tjener også til at fordømme den gamle
verden, at den nemlig foragtede den første tavles gerninger
og også var ond og fordærvet i den anden. For Noa udlo
og spottede de som en nar og fordømte hans lære som kætteri; imidlertid sov de i al sikkerhed, spiste, drak og levede
højt og i glæde, Matt 24, 38. Derfor var Noa for verden
ikke retfærdig, men en fordømt synder.
Derfor trøster Gud eller hans bedstefar Metusalem
ham med dette ord, for at han ikke skulle bryde sig om
verdens blinde og ugudelige domme, eller spørge efter,
hvordan verden var til sinds, eller hvad den sagde, men
lukke øjne og øren til og alene give agt på Guds ord og
dom, for at tro, at han var retfærdig for Gud, det er, behagede og tækkedes Gud.
Og dette var sandelig en stor tro hos Noa, at han kunne
tro et sådant ord. Jeg for min del havde sandelig ikke kunnet tro det; for jeg føler, hvor hårdt det falder, når alle menneskers dom går imod en og fordømmer ham. Sådan bliver
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vi fordømt ikke alene ved pavens, men også ved nadverfornægternes, gendøbernes og utallige andres domme.
Men det er alt sammen kun spøg og børneleg, når man
sammenligner det med den retfærdige Noa, som med undtagelse af sine børn og sin fromme bedstefar i hele verden
ikke finder ét menneske, som havde behag enten i hans
religion eller i hans liv. Vi har, Gud ske lov, mange kirker,
som er af ét sind med os, og vore fromme fyrster vægrer
sig ikke for nogen fare, som man må underkaste sig for at
beskytte læren og religionen. Sådanne beskyttere og forsvarere havde Noa ikke, men måtte endnu dertil se, at hans
modstandere havde det godt i ro og tryghed og levede i
gode, ledige dage og vellyst. Havde jeg nu været der, så
havde jeg sandelig sagt: herre, hvis jeg er retfærdig og
tækkes dig, men disse er uretfærdige og ikke tækkes dig,
hvordan går det da til, at det går dem så godt, og at de har
fuldt op af alle ting? Hvorfor gør du dem så meget godt på
alle måder, mens derimod jeg og mine har alle slags plager
og er uden al hjælp? Og hvortil mange ord: jeg havde måttet fortvivle i sådan trængsel, hvis ikke Gud gav mig den
ånd, som Noa havde.
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Derfor er Noa et såre herligt og skønt eksempel på tro,
idet han standhaftig ligesom en helt satte sig imod al verdens dom, og kunne tro, at han var retfærdig, men at hele
verdens øvrige skare havde uret.
Når jeg tænker på de dyrebare mænd Johan Huss og
Hieronymus af Prag, da må jeg på det højeste forundre mig
over deres uforsagte mod og standhaftighed, at disse to
turde sætte sig imod al verdens dom, mod pave, kejser, biskopper, fyrster, kollegier og alle universiteter i hele riget.
Og det er såre nyttigt, at man ofte betænker og betragter sådanne eksempler. For fordi denne kamp med verden
skærpes og forhøjes af denne verdens fyrste, og han stræber at få bragt hjertet til fortvivlelse med sine gloende pile,
så må vi være rustede, så vi ikke viger for den arrige
fjende, men siger med Noa: Jeg véd, at jeg har ret for Gud,
om end hele verden fordømmer mig som en kætter og uretfærdig og falder af fra mig. For sådan faldt også apostlene
af fra Kristus og lod ham alene, Matt 26, 56. Sådan forlod
også de falske brødre Paulus, men han siger: Jeg er ikke
alene, 2 Tim 4, 16. Derfor er dette ingen ny eller usædvanlig fare. Derfor skal man heller ikke fortvivle i den, men
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kæk og uforsagt holde fast ved den rene lære, hvordan end
verden forbander og fordømmer den.
v2-3. Af alle de rene dyr skal du tage syv par, han og hun, og
af dem, der ikke er rene, skal du tage ét par, han og hun. Også
af himlens fugle skal du tage syv par, han og hun, for at de kan
have efterkommere på jorden.

Det synes, som om Gud finder en særlig glæde i at tale
med Noa; derfor nøjes han ikke med at befale ham én
gang, hvad han skal gøre, men gentager den samme ting,
endog med de samme ord. Dette anser fornuften for en
unyttig snakkelyst. Men et sådant hjerte, som strider og
kæmper med fortvivlelse, får aldrig for megen eller nok
underretning om Guds vilje. Denne følelse hos det fristede
hjerte tager Gud hensyn til og gentager altid én og samme
ting, så Noa af denne rigelige samtale med mange ord
kunne forstå, at han ikke blev ladt alene, selv om hele verden forlod ham, men at han havde en venlig og gunstig
Gud, som havde ham så kær, at han, som det synes, næppe
kunne blive mæt af at tale med ham. Dette er, grunden,
hvorfor ét og det samme her gentages. Men ovenfor sagde
jeg, hvordan Gud talte med Noa, nemlig ikke ned fra himlen, men ved et menneske.
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Men hvad grammatikken angår, da viser dette sted, at
det hebraiske ord behemoth ikke alene betyder kvæg, det
er de større dyr, men også de mindre, som man plejer at
ofre, såsom får, geder osv. For den skik at ofre er ikke først
opfundet eller ordnet af Moses, men har altid været i verden, og er fra patriarkerne gået i arv og overleveret til deres efterkommere, som man kan se af Abels eksempel, 1
Mos 4, 4, der bragte Herren offer af det førstefødte af sit
kvæg.
Forresten sagde jeg ovenfor ved enden af det sjette kapitel, hvordan det skal rimes sammen og forliges, at Gud
her byder, at han skal tage syv af hver sort ind i arken, men
ovenfor kun ét par alene. Derfor behøver det ikke at gentages. For fordi Noa blev frelst på en underfuld måde,
tænkte han, at han måtte føje det syvende enkelte dyr til
de tre rene par, for med det at kunne takke Gud efter Syndfloden for hans nådige hjælp og redning.
v4. Om syv dage lader jeg det regne på jorden i fyrre dage og
fyrre nætter, og jeg udsletter alle levende væsener, som jeg har
skabt, fra jordens overflade.

Her ser du, hvor omhyggelig Gud forsikrer Noa og gør alle
ting visse for ham. Han bestemmer syv dage; efter disse,
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siger han, skulle der regne i fyrre dage og fyrre nætter.
Men han bruger særlige, eftertrykkelige ord, idet han siger: jeg vil lade regne; for det var ingen almindelig regn;
men himmelens sluser og afgrundens kilder åbnede sig,
v11, det er, først udgød der sig meget vand fra himlen, og
dernæst også en stor masse fra jorden. For det må have
været en stor mængde vand, som gik femten alen over de
højeste bjerge. Derfor var det ikke nogen almindelig regn,
men en Guds vredes regn, hvorved Gud ville udrydde alt,
som havde liv på jorden. For fordi jorden var fordærvet,
fordærver Gud den også, og fordi de ugudelige strider mod
den første og anden tavle, så strider Gud også mod dem
med himmel og jord.
Derfor er denne begivenhed et sikkert bevis på, at
skønt Gud er langmodig og tålmodig, så lader han dog
ikke altid de ugudelige ustraffet. For fordi han, som Peter
siger i 2 Pet 2, 5, ikke sparede den gamle verden, så vil
han meget mindre skåne paver eller kejsere, som forfølger
hans ord. Hvor meget mindre vil han også skåne os, som
spotter hans navn, når vi ikke lever overensstemmende
med vort kald og vor tro, men daglig med trods synder
mod vor samvittighed? Derfor skal vi lære at frygte Gud
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og med ydmyghed tage imod hans ord og adlyde det, ellers
vil straffen også gribe os, som Peter siger.
v5–10. Noa gjorde, ganske som Herren havde befalet ham. Noa
var 600 år, da vandfloden kom over jorden. Så gik Noa sammen
med sine sønner, sin kone og sine svigerdøtre ind i arken for at
undslippe vandfloden. De rene dyr og de, der ikke var rene, og
fuglene og alle krybdyr på jorden kom par for par til Noa i arken, han og hun, sådan som Gud havde befalet Noa. Efter de
syv dages forløb kom vandfloden over jorden.

Dette kan man forstå af det foregående. Og med rette prises Noas tro, fordi han adlød Guds bud og med standhaftig
tro gik ind i arken med sine sønner og deres hustruer. Gud
havde vel også kunnet frelse ham på utallige andre måder;
denne måde, som næsten synes tåbelig, brugte han ikke af
den grund, at han ikke vidste nogen anden; for hvad kunne
vel være umuligt for ham, som opretholdt Jonas midt i havet og tre dage i hvalfiskens bug, Jon 2, 1. ff. Men ved
denne måde prises Noas tro og lydighed, at han nemlig
ikke tog forargelse af denne redningsmåde, som anvistes
ham fra himlen af, men tog imod den med enfoldig tro.
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v11-12. I det år, Noa blev 600 år, på den syttende dag i den
anden måned, netop på den dag brød kilderne fra det store
urdyb igennem, og himlens vinduer blev åbnet, og regnen faldt
over jorden i fyrre dage og fyrre nætter.

Her ser vi, at Moses er såre rig og overflødig på ord, og
gentager én og samme ting så ofte, at man næsten kunne
blive træt deraf. For hvor ofte taler han ikke om dyrene?
Hvor ofte gentager han ikke, at Noa gik ind i arken? Hvor
ofte taler han ikke om Noas sønner, som sammen med ham
gik ind i arken? Men herom må man alene lade åndelige
mennesker dømme; for de alene véd og ser, at Helligånden
ikke gentager noget uden årsag.
Dog kunne andre, som er svage i ånden, mene, at Moses af den grund så ofte gentager og indprenter én og
samme ting, fordi Guds så store vrede gik ham stærkt til
hjerte, mens han skrev dette. For bedrøvede og forfærdede
hjerter gentager gerne ét og det samme, ligesom David i 2
Sam 18, 33 gentager klagen over sin søn Absalon. Sådan
viser denne gentagelse her, at Moses lod disse ting gå sig
nær til hjerte, og var i højeste grad bedrøvet derover. For
så stærkt svæver dette vredens billede ham for øjne og
øren, at han ikke kan lade være: han må ofte omtale samme
ting, og endog med de samme ord.
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Digtere og historieskrivere gør ikke dette, men de
fremstiller en ting på forskellige måder for at fremkalde
forskellige følelser, udmaler den udførlig og vidtløftig, og
bruger mange ord. Moses derimod bruger korte ord, men
gentager dem ofte, for at læseren efter så megen påmindelse selv skal tænke efter så vigtige ting, og ikke blot se
og læse om andre, men hos sig selv erfare hjertets sande
følelser eller rørelser.
Men det synes, som om Moses ved denne bestandige
gentagelse ikke alene har villet give et billede af sit hjerte,
som var højlig bedrøvet ved beskrivelsen af disse ting,
men at også Noa, som var fuld af Helligånden og inderlig
kærlighed, næsten sørgede sig til døde og var bekymret
over denne store ulykke, som skulle indtræffe, og at han,
efter at have set, at han ikke kunne skaffe hjælp eller råd,
ikke kunne andet end begræde og beklage denne jammer.
For han så den sikre fordærvelse, som skulle udgå over de
viseste, fornemste og tapreste mennesker. Sådan begræder
David sin søn Absalon, da han ikke længere kan frelse
hans liv, 2 Sam 18, 33. Og sådan sørger Samuel, da han
ser, at det er ude med Saul, 1 Sam 16, 1.
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Derfor er det ikke en forgæves gentagelse, for Helligånden bruger ikke forgæves og unødige ord, som de rå og
mætte ånder tænker, som kaster Bibelen fra sig, straks de
har læst den én eller to gange, som om de nu forstod den
til bunds, og der nu ikke længere var noget at lære i den;
men Helligånden har hermed givet læseren anvisning til,
at han ikke må tro, at han ingen mening har med disse ord.
Dog viser Moses også i denne gentagelse noget, som man
ikke finder mage til i alle hedningernes skrifter, sådan som
når han skriver, at Noa gik ind i arken i det år, da han var
sekshundrede år gammel, i den anden måned, på den syttende dag i måneden.
Desuden spørges her: Hvornår begyndte året? Og
derom er der to meninger. Den første er denne, at årets begyndelse regnedes fra den solens konjunktion med månen,
som finder sted nærmest før forårsjævndøgn. derfor kaldes
i 2 Mos 12, 2 denne måned den første. Indtraf nu Syndfloden i den anden måned på den syttende dag, så indtraf den
henimod enden af april, det er, just på den tid, når året er
skønnest og jorden atter grønnes. Fuglene synger, kvæget
og dyrene er glade og lystige, og hele verden ligesom får
en ny skikkelse efter den barske vinter. Men der var så
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meget mere rædsel derved, fordi døden og fordærvelsen
kommer over alle ting på den tid, da man håber glæde og
ligesom et nyt liv for alle skabninger. Og med disse tanker
stemmer også den herre Kristi ord i Matt 24, 38, hvor han
sammenligner verdens sidste tid med Noas tid og taler om
spisen og drikken, giftermål og andre tegn på glæde.
Den anden mening om årets begyndelse er, at det begynder med den nymåne, som er nærmest foran høstjævndøgn, når man har indsamlet alt fra marken. Men man sætter da årets begyndelse her af den grund, at Moses kalder
denne måned årets udgang. Og denne årets begyndelse
kalder man da det almindelige eller borgerlige års begyndelse. Men den anden, der regnes fra forårsjævndøgn, kalder man kirkeårets begyndelse. For Moses’ ceremonier og
fester var fra denne tid af, indtil nat og dag bliver lige om
høsten.
Hvis nu Moses taler om det borgerlige år, så indtraf
Syndfloden på høsttiden, hvilket også er Lyras mening. Og
det er jo sandt, at høsten og vinteren passer bedre til regn
på grund af de regnbringende himmeltegn, hvorunder jorden da befinder sig. Og desuden, da Moses sidenhen skriver, at Noa slap duen ud i den tiende måned, og at den atter
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kom tilbage og bragte en grøn oliegren med sig, så synes
også dette at stemme godt overens med at sætte årets begyndelse om høsten.
Men jeg synes ikke om denne jødernes regning, at de
sætter en dobbelt begyndelse af året. For hvorfor kunne de
ikke lige så godt sætte fire begyndelser? Da der jo dog er
fire årstider, adskilte ved jævndøgnene og solhvervene;
derfor må jo disse tiders begyndelser adskilles. Derfor er
det meget sikrere at følge den orden, som Gud har gjort;
efter denne er april eller den måned, som kommer nærmest
efter forårsjævndøgn, den første. For at jøderne også sætte
en begyndelse på året om høsten, fordi høstjævndøgnet
kaldes årets udgang, gør de af uforstand; for Moses kalder
denne tid årets udgang ikke af anden årsag, end fordi arbejdet på marken da var til ende og alle frugter var samlet
og indbragt.
Sådan er det min mening, at Syndfloden indtraf om våren, mens enhver glædede sig til det nye år og håbede på
det. For med de ugudeliges død går det sådan til, at de går
til grunde just da, når de siger: fred og ingen fare! 1 Thess
5, 3. Og det er ikke til hinder for denne mening, hvad der
sidenhen skrives om den grønne olivengren. For nogle
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træer stå bestandig grønne, såsom gran, ceder, laurbærtræ,
oliventræ, palmer osv.
Men hvad er det, som Moses siger om den store afgrunds kilder, som brast, ligeledes om himlens sluser, som
åbnedes? For om noget sådant læser man intet i alle hedningernes skrifter, skønt de med stor flid har efterforsket
naturens hemmeligheder. Men her må du gøre sådan forskel, at du forstår jordens afgrunde om én ting, skybruddene eller himlens sluser om en anden, og regnen atter om
en anden. At det regner, er jo ganske almindeligt; men at
himlens sluser og afgrundens kilder åbnes, det er en usædvanlig og uhørt ting.
Her tier lærerne næsten alle sammen stille, og udlægger det ikke. Men vi véd af Den Hellige Skrift, at Gud ved
sit ord har beskikket og tilberedt mennesket og dyrene til
bolig et sted på det tørre over vandet, imod naturens almindelige gang. For mod naturens gang er det, at jorden
flyder ovenpå vandet. For hvis du kaster en jordklump i
vandet, synker den straks; men det tørre land flyder på
vandet, ved ordets kraft, hvorved der er sat havet et beskikket mål, som Salomo siger i Ordsp 8, 27 og Job. 38,
11. Og hvis ikke vandet ved ordets kraft blev holdt inden
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for sin grænse og kreds, så brød det ud og ødelagde alt.
Ved ordet bliver derfor vort liv hvert øjeblik bevaret og
underfuldt opretholdt, hvilket man kan se af oversvømmelser, når undertiden en hel by eller et land overskylles
ved vand, til et vidnesbyrd om, at vi daglig måtte frygte
for sådan fare og få den at føle, hvis ikke Gud særligt bevarede os.
Men ligesom der er vand under os og under jorden,
sådan er der også vand over os og over himlen. Hvis dette
efter sin natur faldt ned, så blev i et øjeblik alt ødelagt ved
vand. Skyerne svæver over os, som om de var hæftet op;
og hvor stor skræk bevirker de, når de undertiden sænker
sig ned? Men hvordan ville det vel gå, om de alle faldt
ganske ned? Og dette ville de efter sin natur gøre, hvis de
ikke ved ordet blev hæftet op og holdt på sit sted.
Sådan er vi overalt omgivet af vand og har intet andet,
hvorved vi bevares, end et tag eller dække, sammensat af
det allerblødeste stof, nemlig af den luft, som vi ånder.
Denne bærer skyerne og holder en så stor masse vand
oppe, ikke at det sådan er dens natur, men på grund af
Guds bud eller ordets kraft.
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Når profeterne betragter sådanne ting, forundrer de sig
derover; for mod naturen finder begge disse ting sted, især,
at en så stor byrde svæver og flyder, og dog ikke falder
ned. Men vi, der ved daglig vane ligesom har tabt synet
for sådanne ting, ser dem ikke og undrer os heller ikke
over dem. At vi nu ikke hvert øjeblik ganske overvældes
af vand, som er både over og under os, det har vi den guddommelige majestæt at takke for, som så underfuldt ordner og opretholder skabningerne, og derfor skal loves og
prises af os.
Dette er grunden til, at Moses her med et omhyggeligt
og tydeligt udtryk siger, at alle kilder i den store afgrund
brast. For han vil vise, at de ved Guds kraft var lukkede og
ligesom forseglede med Guds segl, som de endnu er, men
at Gud ikke åbnede dem med en nøgle, men med magt rev
dem op, sådan at havet svømmede over og bedækkede alt
med vand. Men ingen må mene, at Gud rørte en hånd derved, fordi her siges, at kilderne brast. For Skriften taler efter vor forstand, og viser herved, at Gud lod det gå sådan
og ikke længere opretholdt vandene eller med ordet satte
en bom for dem, men lod dem frit strømme ud efter deres
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natur og rase. Derfor trådte havet sådan ud over sine bredder, så det flød som en kilde.
Sådan siger man, at en saltbrønd i Halle, kaldet den
tyske kilde, undertiden skal sprudle og stige så stærkt, at
den løber over, hvis man ikke tømmer den. Man fortæller
også, at byen Halle engang skal være gået under ved en
sådan voldsom oversvømmelse af denne brønd. Har nu en
brønd formået så meget, hvordan skulle vi da mene det
måtte gå, når havet og alle vande lod fremsprudle og gav
en sådan masse vand fra sig? Derfor overrumplede det
menneskene, førend de kunne besinde sig på faren. For
hvor kunne de vel flygte hen, når alle vande svømmede så
stærkt over?
Men ikke dette alene skete, men også himlens sluser
åbnedes, som før denne tid, hvilket Moses viser ved dette
ord, var lukkede, som de også den dag i dag er. Verden
tænkte vel, at det var umuligt, at sådanne ting skulle åbnes;
men deres synder bragte det derhen, at det blev muligt.
Men ved sluser forstår Moses intet andet end åbninger
på himlen. For når det nu regner, så ser det ud, som om
vandet trængte igennem trange huller i skyerne. Men på
Syndflodens tid gik det ikke gennem trange huller, men

882

med fuld kraft ud af sluserne; ligesom når man med magt
og pludselig tømmer et stort fad fuldt af vand, eller bryder
et vandrør midt over. Men Moses bruger også af den grund
disse ord, fordi det ser sådan ud og synes os at være sådan.
Derfor trængte vandet med al magt overalt ind på jorden, både fra himlen og fra jordens nederste afgrunde, indtil til sidst hele jorden var dækket med vand, og hele den
frugtbare jord blev fordærvet ved saltvandet. Noget sådant
læser man slet ikke i andre bøger eller skrifter; men Den
Hellige Skrift viser, at det gik sådan med verden, som syndede så sikkert, og at ved Guds godhed endnu den dag i
dag vandene, som indeholdes i skyerne, holdes oppe, mens
de ellers efter sin natur ikke kunne andet end falde ned
med stor voldsomhed, som det gik i Syndfloden.
v13–16. Netop denne dag gik Noa og hans sønner Sem, Kam
og Jafet, hans kone og hans tre svigerdøtre ind i arken, både
de og alle slags vilde dyr, al slags kvæg, alle slags krybdyr, der
kryber på jorden, og alle slags fugle, alle vingede fugle. Par
for par kom de til Noa i arken, alle der havde livsånde. Af alle
levende væsener kom de, han og hun, sådan som Gud havde
befalet ham.

Her begynder Moses, og bruger forunderlig mange ord,
sådan at denne overflod af ord vel kunne gøre kælne øren
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ondt, at han nemlig så ofte og, som det synes, uden nogen
nytte gentager ét og det samme. Han har ikke nok med at
sige alle slags fugle, men gør tre slags af dem. Blandt disse
er den sort, som på hebraisk hedder zipor, som man sædvanligvis forstår om en spurv. Men denne tekst viser tilstrækkelig, at det er et fællesnavn på alle, eller i al fald på
mange fugle, og er uden tvivl taget af deres sang eller
stemme zi, zi. Sådan gør han også tre slags af dyrene. Dernæst bruger han også mange ord i beskrivelsen af Syndfloden. Han siger: vandet tog til og fik overhånd og forøgedes såre over jorden. Og hvor han sidenhen taler om,
hvad følgen blev af denne mængde vand, bruger han også
mange ord: alt kød kvaltes, siger han, alt, som havde livsånde, døde.
Men ovenfor har jeg sagt, at Moses af den grund sådan
mod sin vane gentager én og samme ting, for ligesom at
tvinge læseren til at stå stille og betænke og betragte disse
vigtige sager noget nøjere. For dette er en sådan vrede,
som ingen tilstrækkelig kan overveje eller betænke, idet
den ikke alene ødelægger mennesket, men også alt, hvad
det ejer og har. Derfor vil han, at denne vrede skal vække
de forstokkede syndere, som ikke føle nogen synd.
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Derfor er det ikke overflødige eller forgæves ord, som
dorske og åndløse læsere anser det for, men de tilskynder
til gudsfrygt og afbilder os sagen så klart, som om vi så
den for vore øjne, for at vi ved betragtningen af denne så
store vrede skulle ydmyges og begynde alvorlig at frygte
Gud og afstå fra synderne. For det synes, som om Moses
ikke har skrevet disse ting uden mange tårer. For så aldeles
skuer han med øje, hjerte og tanker ind i dette den guddommelige vredes skuespil, at han ikke kan lade være, ofte
at gentage det. Men han gør det uden tvivl i den hensigt, i
fromme læseres hjerter at efterlade en sådan brod, som
uden ophør kan lokke og drive dem til gudsfrygt.
Men det er nyttigt, at vi vel maler os denne sag for øje
og betragter den længe. For hvordan mener du vel vi ville
være til mode, om vi var kommet ind i arken og havde set,
hvordan vandene på alle kanter slog sammen med magt,
og de stakkels mennesker så ynkelig flød omkring i vandet, og gik under uden al hjælp og redning? Men vi må
huske på, at også Noa og hans sønner var kød og blod, det
er, sådanne mennesker, der (som en siger i Terents’ komedie) mente, at alt, som var menneskeligt, vedkom dem. De
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sad nu i arken fyrre dage, førend arken løftedes op fra jorden. I denne tid ødelagdes alt, hvad der levede på jorden
af mennesker og dyr. Denne elendighed så de for sine
øjne; hvem ville nu tvivle på, at de derved blev bevægede
på det yderste og heftigste?
Nu flyder arken på vandet hundrede og halvtreds dage,
omgivet blot af vind, bølger og vand, uden at man kunne
håbe på nogen havn eller noget anløbssted eller et eneste
menneskes selskab. Sådan blev de af vandet og vinden
drevet og kastet frem og tilbage, som om de var forvist og
udstødt af verden. Er det da ikke et under, at disse otte
mennesker ikke døde af frygt og sorg? Men vi har dog i
sandhed stenhjerter, og er selv stok og sten, at vi kan læse
dette med tørre øjne.
Hvad er der ikke for skrig, klagen og hylen, når vi står
på land og ser, at en båd er kuldsejlet, og at folkene i den
ynkelig drukner? Men her omkom ikke en båd eller skib
med folk i, men hele verden i vandet, hvilken ikke alene
var fuld af voksne og gamle folk, men også af små børn,
heller ikke var de alle onde og ugudelige mennesker, men
der var også mange enfoldige kvinder og jomfruer, som
også omkom alle til hobe. Derfor skal vi mene, at denne
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så store jammer har bevæget Moses til at bruge så mange
ord, hvorved han også vil give os anledning til flittig at
betragte så store ting. Og Noa havde ret en herlig tro, at
han og hans kunne trøste sig med håbet om det forjættede
afkom, og agtede denne forjættelse for større end hele verdens undergang.
v16b–24. og Herren lukkede efter ham. I fyrre dage kom vandfloden over jorden. Vandet steg og løftede arken, så den hævede
sig fra jorden. Vandet steg så højt over jorden, at arken flød på
vandet. Højere og højere steg vandet over jorden, så alle de
høje bjerge under himlen blev skjult. Vandet steg femten alen
over bjergene og skjulte dem. Alt levende, der rørte sig på jorden, omkom, fugle, kvæg, vilde dyr, alt hvad der vrimlede på
jorden, og alle menneskene. Alle på landjorden, der havde livsånde i næseborene, døde. Alle levende væsener på jorden blev
udslettet, både mennesker, kvæg, krybdyr og himlens fugle. De
blev udslettet fra jorden, og kun Noa og de, der var med ham i
arken, blev tilbage. Vandet steg over jorden i hundrede og halvtreds dage.

Fyrre dage stod arken på et eller andet fladt sted; men i
denne tid forøgedes vandene sådan, at de løftede arken op,
så den derefter flød hundrede og halvtreds dage i vandet.
Dette var sandelig en lang sejlads og fuld af sorg og gråd.
Og dog trøstede Noa sig med sine i troen og tvivlede ikke
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på Guds godhed, efter at de forhen havde erkendt hans omsorg for dem ved arkens bygning, ved befalingen om indsamlingen af mad og andre fornødne ting, og endelig også
derved, at han havde lukket arken for dem, da Syndfloden
blev stærk.
Men her opstår et spørgsmål: hvordan Gud kunne være
sanddru, han som havde underkastet menneskene jorden,
for at de skulle dyrke den og herske på den? For Gud
havde jo dog ikke skabt jorden, for at den skulle ligge øde,
men for at den skulle bebos og bære sine frugter for menneskene. Men hvordan passer nu med denne skaberens
vilje det, at han ødelægger hele menneskeslægten på otte
sjæle nær? Jeg tvivler ikke på, at denne grund bevægede
både kana’anæerne og de ugudelige efterkommere af de
frommes slægt til ikke at tro Noa, da han prædikede om
Syndfloden. For hvordan passer det sammen, at Gud siger
til Adam og Eva: hersk på jorden! Og så her siger til Noa,
at vandet skal få magt over alle mennesker og udrydde
dem alle sammen? Derfor anså de Noas prædiken for ugudelig og kættersk.
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Ligesom profeternes skrifter vidner, at præsterne og
kongerne ikke troede truslerne om fangenskabet ved assyrerne og babylonierne; for de kendte de herlige forjættelser, såsom Sl 132, 13-14: ”For Herren har udvalgt Zion,
han har ønsket det som sin bolig: Det er mit hvilested til
evig tid, her ønsker jeg at bo.” Ligeså Es 31, 9: ”Herren
har ild i Zion og ovn i Jerusalem.” Derfor anså de det for
umuligt, at enten byen eller templet skulle ødelægges af
hedningerne. Og endnu den dag i dag holder jøderne, hvor
usle og elendige de end er, fast ved denne forjættelse, at
de er Guds folk og arvinger til de forjættelser, som blev
givet Abraham og fædrene.
Sådan bryster paven sig af de forjættelser, som er givet
til kirken, såsom Matt 28, 20: jeg er med jer alle dage indtil
verdens ende; Joh 14, 8: jeg vil ikke forlade jer faderløse;
Luk 22, 32: jeg har bedt for dig, at din tro ikke måtte ophøre, osv. Men uagtet han ser og føler Guds vrede, så er
han dog sådan hildet og bundet ved disse forjættelser, at
han indbilder sig og sine, at hans afkom og magt skal forblive fast og ukrænket. Derfor pukker papisterne imod os
af fuld hals på kirkens navn og venter sig al slags lykke og
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velfærd, som om de kunne tvinge Gud til at beskikke dem
en sådan kirke, som de begærer og indbilder sig.
Derfor opstår her med rette dette spørgsmål, hvordan
Syndfloden, hvorved hele menneskeslægten omkom,
stemmer overens med Guds vilje, som har skabt den menneskelige natur og har givet og skænket dem den forjættelse, at de skulle herske i verden? Og hvad der svares på
dette spørgsmål, det kan da også svares på det andet om
kirken. Nemlig at Gud forbliver sanddru og opretholder og
styrer sin kirke, men på en sådan måde, som verden hverken ser eller forstår. Paven i Rom og hans tilhængere lader
han beholde den indbildning, at han er kirken, lader ham
være vis derpå og bruge sin højhed og sit store navn; men
i virkeligheden har han forstødt og forkastet ham ud af sin
kirke, fordi han forkaster ordet og anstifter afguderisk
gudsdyrkelse.
Men Gud har udvalgt sig en anden kirke, som modtager hans ord og flyer afguderi, men som sådan trykkes
med kors, hån og skændsel, at den ikke anses for kirke,
men for kættere og Djævelens skole. Sådan siger Paulus i
Rom 2, 17, at jøderne ikke frygter Gud, men roser sig af
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loven og af Gud, og dog fornægter, beskæmmer og fortørner ham. Men fordi jøderne, som roser sig af at være Guds
folk, gør dette, så tilbereder Gud sig imidlertid en kirke af
hedningerne, som med rette og i sandhed roser sig af Gud
og tager imod hans ord.
Men hvem vil beskylde Gud for løgn, selv om han opretholder kirken på en anden måde, end menneskene enten
begærer eller véd? På samme måde var det også med forjættelserne om Jerusalems og templets opretholdelse.
Disse forjættelser ophævedes ikke, da Jerusalem og templet blev ødelagte af babylonierne. For Gud havde dengang et andet Jerusalem og et andet tempel for, i ånden og
ved ordet, idet Jeremias 29, 10-11 spåede, at folket efter
70 års forløb skulle komme tilbage og tillige opbygge templet og byen. Derfor var vel på denne tid templet og byen
for jøderne ødelagt, men ikke for Gud, som i ordet forjættede, at de atter skulle opbygges.
Og sådan er jødernes påstand sand, at Gud ikke vil forlade byen og templet. Men det gør han på en anden måde,
end jøderne tænkte, som mente, at deres by af den grund
ikke kunne ødelægges, fordi forjættelsen lyder sådan: Det
er mit hvilested til evig tid, her ønsker jeg at bo, Sl 132,
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14. Men Gud lader den ødelægge, fordi han straffer sit
folks synd, og dog plejer han alligevel sin kirke og beskytter den, idet de fromme atter føres tilbage ved kong Cyrus
og atter opbygger templet.
Sådan blev i skabelsens begyndelse herredømmet over
verden givet til mennesket; dette ophæves her ved Syndfloden, ikke i al evighed, men for en tid, og ophæves ikke
heller ganske. For skønt den største del af verden går under, så forbliver mennesket dog herre over alt på jorden,
og dette herredømme opretholdes for mennesket. Men
skønt det ikke overgår en så stor mængde, som verden
mente og gerne ville, så sker det dog med nogle få personer, nemlig med otte sjæle, hvorpå verden ikke tænkte.
Derfor slog Guds forjættelse ikke fejl, men Gud holdt,
hvad han havde lovet. Men han holdt det ikke på den
måde, hvorpå verden ville, det skulle holdes. For synderne
ombragte han, men de retfærdige holdt han i live, om der
end kun var få af dem og kun ligesom et afkom, som Gud
sidenhen på mangfoldig vis formerede.
Denne Guds dom skulle papisterne lægge mærke til.
For den lærer, at Gud hverken ved mængden, eller ved
magten, eller ved sit eget løfte lader sig hindre fra at straffe
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synden på de ubodfærdige. For ellers havde Gud sparet
den første verden og patriarkernes slægt, hvem han havde
givet herredømmet over verden. Men nu udrydder han
dem alle, og frelser kun otte sjæle.
Var det da noget under, om han bar sig ligesådan ad
med papisterne? Skønt disse roser sig af sin hævd, det er
af sin høje alder, højhed, værdighed, mængde og magt, så
vil dog Gud, fordi de nedtræder og forfølge Guds ord, forstøde dem og udvælge sig en anden kirke, som vil bøje sig
ydmygt under hans ord og med villighed tage imod den
herre Kristi velgerninger, som pavens kirke, i trods på sin
egen fortjeneste, stolt og dristig foragter.
Derfor skal man ikke forlade sig på det nærværende,
som man har, om det endog er forjættet i Guds ord. Men
på ordet skal man se og forlade sig på det alene. De, som
ikke gør dette, men falder af fra ordet og forlader sig på
det nærværende, om de end er store, mægtige og stærke i
antal, så vil dog dette frafald fra troen ikke få noget godt
udfald for dem, skønt de er stærke, store og mægtige; som
man kan se af Syndfloden, jødernes fangenskab og deres
ulykke og elendighed den dag i dag, ligeledes de syv tusinde mænd i Israels rige.
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Denne modgrund, at mængden eller den store hob ikke
er kirken, er stærk nok. Heller ikke skal man se hen til,
hvor hellig oprindelsen er, hvem forfædrene var, hvad de
havde og hvad der var dem givet af Gud. Men ordet skal
man alene se hen til og dømme efter det. For de, som modtager dette, de er sandhed dem, der, ligesom Zions bjerg,
skal blive evindelig. Sl 126, 1, om de end er såre få og i
verdens øjne de mest foragtede. Sådan som Noa var med
sine børn, ved hvilke Gud dog, skønt de var få, opretholdt
for mennesket sandheden af det forjættede herredømme,
om de end ikke havde en fodsbred på jorden.
Vore modstandere pukker meget på denne grund. For
de lader ordet fare og ser alene hen til mængden, skinnet
og personerne. Men nu har apostlene forudsagt, at Antikrist vil anse personer, at han vil holde sig til den store hob
og det, som var ældst, men at han vil hade Guds ord og
forfalske forjættelserne og dræbe dem, som holdt fast ved
ordet, 2 Thess 2, 3, 1 Joh 2, 18, 2 Joh 7, Åb 20, 8. Ville vi
da holde sådanne for kirken?
For kirken er datteren, som er født af Guds ord, og er
ikke ordets moder. Den, som derfor lader ordet fare og
henfalder til personsanseelse, forbliver ikke længere kirke,
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men forblindes, og hverken mængden eller magten hjælper ham. Og atter, de som beholder ordet, sådan som Noa
og hans, de er kirken, om de end i antal er såre få og kun
otte sjæle. Sådan er nu til dags papisterne os overlegne i
mængde og går foran os i værdighed; vi derimod bliver
ikke alene bespottede, men må også lide mange ting. Heri
må vi tålmodig finde os så længe, indtil dommen kommer,
hvori Gud vil åbenbare, at vi er hans kirke, men papisterne
Djævelens kirke.
Derfor skal man overholde denne regel, som står i 1
Sam 16, 7, hvor Herren siger til Samuel: Se ikke til hans
anseelse eller til hans persons højhed, for jeg har forkastet
ham; for jeg agter ikke det, som et menneske kan se; for et
menneske kan se det, som er for øjnene; men Herren ser
til hjertet.
Sådan skal vi ikke spørge efter, hvor stor og mægtig
paven er, som roser sig af at være kirken og pukker på den
uafbrudte rækkefølge lige fra apostlene af, på sin majestæt
og højhed. Men på ordet skal vi se. Hvis han antager det,
så skal vi anse ham for kirken; men forfølger han det, skal
vi anse ham for Djævelens træl.
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Dette er det, hvorom Paulus taler i 1 Kor 2 15: den
åndelige bedømmer alt. For hvis jeg i hele verden var den
eneste, som havde og holdt fast ved ordet, så var jeg alene
kirken og kunne med rette dømme om hele den øvrige verden, at den ikke var kirken. For skønt de har magten og
embedet, så har de det dog uden ordet, og har i virkeligheden slet intet. Men vi, som har ordet, har derved også alt,
selv om vi ingen ejendom eller magt har. Derfor skal paven, hans kardinaler og biskopper enten gå over til os, eller også skal de aldrig rose sig af at være kirken, som ikke
kan være til uden Guds ord; for den fødes af Guds ord
alene.
Man er meget fjendtlig sindet mod os, fordi man siger
om os, at vi er faldet fra den gamle kirke. Derimod roser
papisterne sig af, at de er forblevet ved kirken og vil underkaste alt under deres dom og kendelse. Men man anklager os med urette. For hvis vi ville bekende sandheden,
så var vi faldet fra ordet, så længe vi endnu var i deres
kirke. Men nu har vi atter begivet os til kirken, og er ikke
længere frafaldne.
Og om de end, som de mener, frarøver os navnet af
kirke, så beholder vi dog ordet og ved det den sande kirkes
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hele pryd og smykke. For den, der har ham, som har skabt
alt, må jo også have skabningen. Og sådan forbliver Noa
herre over verden, skønt vandet overvælder og fordærver
jorden. For om han end mister, hvad han har, kan man dog
sige, at han beholder alt, fordi han beholder ordet, hvorved
alt er skabt.
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Ottende kapitel
v1a. Men Gud glemte ikke Noa og alle de vilde dyr og alt kvæget, der var med ham i arken.

Efter at den gruelige vrede har fået ende og alt kød er ødelagt tilligemed jorden, begynder nu den forjættelse at opfyldes, som Gud ovenfor havde givet Noa og hans sønner,
nemlig at de skulle være et afkom for den menneskelige
slægt; og der er ingen tvivl om, at de omhyggelig har ventet på denne forjættelse. For at leve i tro er det allervanskeligste liv, sådan som Noa og hans sønner levede,
hvilke, som vi ser, ene og alene holder sig til himlen. For
jorden var bedækket med vand, så de ikke havde nogen
fast grund at stå på; men det var kun forjættelsens ord, som
opretholdt dem under denne vandets rasen.
Når kødet er uden for fare, så anser det troen for en
ganske simpel sag, som også papisternes udtalelser vidner
om. Derfor udvælger de sig iøjnefaldende og vanskelige
gerninger og plager sig med dem. Men ser du her på Noa,
som overalt er omringet og næsten ganske bedækket med
vand; han opretholdes ikke ved nogen gerning, men ene
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og alene ved fortrøstningen til Guds barmhjertighed, hvortil forjættelsens ord bragte ham.
Denne Noas tunge og hårde stilling antyder Moses
dunkelt med det ord Gud ihukom ham. For derved viser
han, at Noa så længe blev ført omkring i vandet og drev
frem og tilbage, at det så ud, som om Gud ganske og aldeles havde glemt ham. De, der nu lever i en sådan tankernes
kamp og bevægelse, (nemlig når den guddommelige nådes
glans er slukket, og vi står i idel mørke og forglemt af
Gud), de erfarer, at det at lever i ordet eller troen alene er
en langt vanskeligere og hårdere stand, end om man var en
eneboer eller karteusermunk.
Derfor er det intet forgæves ord, at Helligånden siger,
at Gud ihukom Noa. For det viser, at Noa fra den dag af,
da han var gået ind i arken, ikke havde fået noget ord eller
nogen åbenbaring; at han heller ikke havde set nogen
stråle af den guddommelige nåde lyse, men alene holdt sig
til den forjættelse, som han havde modtaget, mens vandet
imidlertid rasede og larmede omkring ham, som om Gud
ganske havde glemt ham. I samme fare var også hans børn,
kvæget og alle slags dyr i arken, hele hundrede og halvtreds dage. Men skønt ved åndens rige kraft den hellige
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sæd overvandt al fare, så skete det dog ikke uden smerte
og besvær for kødet, uden gråd og stor frygt og bæven,
som også de ufornuftige dyr efter min fulde og faste tro
følte.
Og sådan trykkedes de af en dobbelt nød. For Syndfloden, som opslugte og borttog hele den menneskelige slægt,
kunne ikke ske uden stor angst og bedrøvelse for de
fromme, især da de så, at så få blev tilovers. Desuden var
det en tung ting, næsten et helt halvår sådan at føres omkring i vandet uden nogen trøst fra Gud.
For det skal man ikke anse for nogen ringe ting, at Moses siger, at Herren ihukom Noa, hvilket er en billedlig
måde at tale på og vil sige så meget som så, at Gud havde
anstillet sig, som om han havde glemt Noa, skønt han virkeligheden ikke kan glemme sine hellige. For at leve i sådanne tanker og føle det sådan, som om Gud havde glemt
dig, – hvad det er, det forstår ingen grammatikus. Det må
være de mest fuldkomne hellige, som kan forstå det og (så
at sige) i troen vente på den glemsomme Gud. Derfor er
Salmerne og hele Bibelen fuld af sådanne klager, hvori de
hellige formaner Gud, at han dog må stå op, at han vil åbne
sine øjne, at han vil høre, at han må vågne.
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Og undertiden har de munke, som har været noget
mere øvede end andre, erfaret denne anfægtelse. For de
har kaldt den suspensio gratiæ, det er en bortvenden eller
borttagen af nåden, som man også kan føle i lette anfægtelser. For hvis ikke det begær, som er hos unge mennesker, mildnes ved Guds ord og Helligånden, er den ganske
utålelig. Sådan kan i den modnere alder heller ikke utålmodigheden og hævngerrigheden overvindes, hvis ikke
Gud drager den ud af hjertet. Hvor meget lettere kan man
da ikke i andre svære anfægtelser komme ind i fortvivlelsens mørke eller de snarer og farlige tanker, som man udsætter sig for, når man begynder at tænke på forudbestemmelsen, når da denne borttagen af nåden føles?
Derfor skal man ikke fare så let hen over disse ord,
som om de kun var talt på almindelig sproglig vis, sådan
som rabbinerne mener; men man skal se hen til hjertet og
følelserne, hvordan Noa var til mode i denne tid, så vil man
finde, at han havde uudsigelige sukke, at han følte fortvivlelse, men dog beholdt en gnist af tro og overvandt kødet.
Ligesom derfor Paulus i 2 Kor 12, 7 klager over Satans
engel, så skal vi mene, at også Noa følte sådanne pile eller
brodde i hjertet og ofte talte sådan med sig selv: tror du, at
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Gud har dig alene så kær? Tror du, at du til sidst alligevel
skal frelses, da dog vandet uden ophør tager overhånd, og
det synes, som om disse store skyer aldrig kan blive
tomme for vand?
Men hvad blev der vel ikke for skrig, klage og gråd,
da sådanne tanker også opkom i de stakkels kvinders
svage hjerter? Derfor måtte Noa, skønt han selv var bedrøvet og ængstet til døden, alligevel trøste og oprejse dem,
næsten imod sit eget hjerte og sin samvittighed.
Sådan var det ikke spøg eller leg, at de så lang tid måtte
sidde indespærrede i arken, se regnens og vandets usigelige voldsomhed for sine øjne og drive og flyde hid og did.
Da fik Noa en glemsom Gud at føle, som Moses viser, når
han siger, at Gud endelig ihukom Noa og hans børn.
Og om de end overvandt denne følelse ved troen, så
kunne de dog ikke overvinde den uden stort besvær for
kødet. Ligesom en ung mand, som lever kysk, nok kan
overvinde sin lyst, men sandelig ikke uden besvær, møje
og arbejde. Men her var faren langt større, så alle omstændigheder tvang ham til at tviste med sig selv, om Gud da
også ville være nådig og komme dem i hu. Om de end derfor overvandt dette besvær, så skete det dog ikke uden
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skrækkelig kamp og møje. For kødet, som i sig selv er
svagt, kan mindst af alt tåle en sådan Gud, som ikke ihukommer os, men har glemt os. For er vi af naturen sådan
sindede, at vi blive opblæste og stolte, når Gud ihukommer
os, beskærer os lykke og er os gunstig, hvad under er det
da, at vi bliver mismodige og fortvivle, når det ser ud og
føles sådan af os, som om Gud har forkastet os og lader al
sorg og ulykke overgår os?
Derfor skal vi vide, at der i denne historie foreholdes
os et eksempel på tro, tålmodighed og standhaftighed, så
de, som har Guds forjættelse, ikke alene skal lære at tro og
forlade sig på Gud, men også skal vide, at standhaftighed
er fornøden for dem. Men nu kan der ikke være standhaftighed uden stor kamp og strid, og dertil kalder Kristus os
i Det Nye Testamente, når han siger i Matt 24, 13: Den,
som holder ud indtil enden, skal frelses.
Og dette er grunden til, at Gud en tidlang skjuler sig,
så vi mener, at han har glemt os, fordi han holder nåden
tilbage, som man kalder det på universiteterne. Men ligesom i denne anfægtelse ikke alene ånden, men også kødet
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lider, sådan føler også kødet hans nåde, når Gud atter begynder at ihukomme os, som før, mens anfægtelsen endnu
varede, kun var i ånden, og det meget svagt.
Sådan viser dette ord ”Gud glemte ikke”, at der under
hele Syndflodens tid var stor sorg hos mennesker og dyr.
Derfor måtte det også være en stor tålmodighed og et
stærkt mod, hvormed Noa og de andre bar Guds forglemmelse, som ellers for kødet, uden åndens hjælp, er ganske
utålelig, ligesom også andre, skønt lette og ringe anfægtelser. Men skønt det er sandt, at Gud altid ihukommer sine,
også da, når man mener, at han har forladt dem, så vil dog
Moses her vise, at han ihukom sine også sådan, at de følte
det, det er, ved et tegn og åbenbart bevis på det, som han
forhen havde forjættet dem i ordet og ved Ånden. Dette er
hovedlæren i hele dette kapitel.
v1b–3. Gud lod en storm blæse hen over jorden, så vandet sank.
Urdybets kilder og himlens vinduer blev lukket, og regnen fra
himlen holdt op. Lidt efter lidt trak vandet sig tilbage fra jorden. Efter hundrede og halvtreds dage begyndte vandet at
falde.

Ovenfor fortalte Moses tre veje, hvorigennem Syndfloden
rasede; både sprang kilderne i afgrunden op og himlens
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sluser åbnedes, og der faldt også regn. Da nu dette ophørte
på den 150. dag, blev det atter stille, og Gud ihukom atter
Noa, hvorved han selv, hans sønner med deres hustruer,
og alle dyr efter så stor og langvarig frygt og skræk atter
blev trøstet. For hvis et uvejr på havet, som måske varer to
dage, driver søfolkene til fortvivlelse, hvor langt vanskeligere blev det da ikke for Noa og hans, sådan at lade sig
drive omkring i et halvt år?
Men her spørges, hvordan der kunne blive vind på jorden, da den dog endnu var ganske og aldeles dækket med
vand? For det er intet nyt, at vindene tørrer, især de, som
komme østenfra, som man kalder hede vinde, og Virgilius
kalder dem brændende, fordi de tørrer landet; hvilke også
Hoseas omtaler i kap. 13, 15. Derpå er det let at svare. For
teksten siger, at der fór en vind over jorden, det er, ovenpå
vandene, så længe indtil vandene var udtørrede og man atter kunne se jorden, ligesom der står i 2 Mos 14, 21, at Det
Røde Hav udtørredes ved et stærkt østenvejr. For skønt
Gud havde kunnet gøre dette uden vind, så bruger han dog
gerne de midler, som er beskikkede til noget.
Sådan havde nu Noa hidtil levet i mørket og ikke set
andet, end at vandene faldt ind og rasede med grusom
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magt. Men nu lader solens kære lys sig atter se, og vindene
bryder frem fra alle kanter for at tørre, især østenvinden,
hvis art det er at udtørre og fortære vandet. Dertil kommer
også andre midler, nemlig at havet ikke længere bryder ud
og går over jorden, men atter tager de vande tilbage, som
det havde givet fra sig; tillige lukkes himlens sluser.
Dette er ydre og håndgribelige tegn, hvormed Gud trøster Noa og viser ham, at han slet ikke har glemt ham, men
kommer ham i hu. Og dette er en nyttig og nødvendig lære,
for at også vi, når vi er i fare og nød, med tryghed skal
vente på Guds hjælp, som ikke vil forlade os, såfremt vi
bliver faste i troen og venter på hans løfte.
v4. Den syttende dag i den syvende måned gik arken på grund
på Ararats bjerge.

Fyrre dage var vandet steget, forinden arken var blevet løftet op. Derefter flød den hundrede og halvtreds dage i vandet og blev drevet hid og did af vind og bølge, som om
Gud havde glemt Noa. Til sidst begyndte vandet at falde,
og arken hvilede.
Her tvister jøderne om månedernes antal; men hvorfor vil
man så længe bekymre sig om unødvendige ting, især da
rabbinerne kun véd lidt godt og passende at komme frem
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med? Da er det langt mere fornødent, at vi efterforsker,
hvad Ararats bjerge er. Og her stemmer næsten alle lærere
overens i, at det er et bjerg i Armenien ved de største
bjerge i Lilleasien, Kaukasus og Taurus.
Men mig synes det at være rimeligere, at det er det højeste af alle bjerge, Imaus [Himalaya], som ligger på
grænsen til Indien. For hvis man sammenligner dette bjerg
med de andre store bjerge, så er de næppe som vorter derimod. Og at arken blev stående øverst på dette bjerg, det
antydes derved, at vandet sank og aftog næsten i tre hele
måneder, førend man kunne se de andre bjerge, der ikke
er så høje, såsom Libanon, Taurus, Kaukasus, der ligesom
er Imaus’ rødder eller fodstykke, ligesom bjergene i Grækenland er som arme af alperne og strække sig sammenhængende ligetil vort bjerg Harzen. For den, der med flid
betragter det, han finder, at bjergene på en forunderlig
måde hænger sammen og står i forbindelse med hinanden.
Om bjergene i Armenien skriver Josefus mange forunderlige ting, og omtaler også, at man i hans tid har fundet
stykker af arken der. Men om jeg ikke overalt skænker
ham tiltro, deri vil ingen fortænke mig eller derfor udskælde mig for en kætter.
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v5. Vandet blev ved med at falde indtil den tiende måned; første
dag i den tiende måned kom bjergtoppene til syne.

Ovenfor sagde han, at vandene i den syvende måned faldt
sådan, at arken blev stående på Ararats bjerge. I den tredje
måned derefter begyndte toppene af de mindre bjerge at
lade sig til syne, sådan at Noa fra Ararats bjerg ligesom fra
et højt udkig kunne se toppen af de andre bjerge, såsom
bjerget Taurus i Asien, Libanon i Syrien osv. Alt dette var
tegn på, at Gud ihukom Noa.
v6-7. Efter fyrre dages forløb åbnede Noa den luge, han havde
lavet i arken, og sendte en ravn ud. Den fløj frem og tilbage,
indtil vandet var tørret bort fra jorden.

Dette er en virkelig tildragelse; men den hemmelighedsfulde udtydning deraf vil vi gemme til sin tid. Og her er
der opstået et spørgsmål på grund af mangel på omhu hos
ham, som har oversat teksten. For på hebraisk står der
ikke, at ravnen ikke vendte tilbage, sådan som Hieronymus har oversat det; derfor havde det heller ikke været fornødent at søge at udfinde grunden, hvorfor den ikke skulle
være kommet tilbage, nemlig at den på alle steder fandt
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døde kroppe, og at den på grund af denne rigelige føde lod
være at komme tilbage, sådan som de foregiver.
Men Moses siger det ganske modsatte, nemlig at den
udsendte ravn kom tilbage, skønt den ikke atter lod sig
gribe og igen indespærre i arken sådan som duen. Og Moses siger, at Noa af den grund sendte ravnen ud, fordi han
derved ville komme efter, om dyrene atter kunne opholde
sig og finde spise på jorden. Men ravnen udførte ikke sit
ærinde godt, men fløj frem og tilbage af glæde over, at den
var blevet befriet fra sit fængsel i arken og nu kunne flyve
lystig omkring under åben himmel, og brød sig ikke om
Noa. Jøderne viser allevegne sine urene tanker, ret ligesom
svinene. For de har opdigtet, at ravnen var bange for sin
hun, og at den derfor var bekymret og havde Noa mistænkt
for dens skyld. O de urene ånder!
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v8-9. Så sendte han en due ud for at se, om vandet var forsvundet fra jordens overflade. Men duen fandt ikke et sted, hvor den
kunne sætte sig, så den vendte tilbage til ham i arken, fordi der
var vand over hele jorden; Noa rakte hånden ud og tog den ind
til sig i arken.

Efter at Noas håb om ravnen var slået fejl, idet denne ubekymret flyver frem og tilbage, men ikke bringer nogen besked om, hvordan det står til på jorden, tager han en due,
og tror, at den omhyggeligere vil udføre sit ærinde. Skønt
teksten næsten nøder os til at antage, at Noa udsendte disse
to fugle på én gang, for at han kunne have to vidner, af
hvem han kunne mærke og erfare, hvad han ville. Men
ravnen, som nu med lyst leger under fri himmel, vil ikke
tilbage i arken, skønt den flyver rundt omkring. Duen derimod, som er bange for ådsler og urene steder, kommer
tilbage og lader sig gribe. Dette giver, som vi siden skal
hører, en skøn allegori om kirken.
v10–12. Han ventede syv dage til og sendte så duen ud af arken
igen. Ved aftenstid kom den tilbage til ham med et frisk olivenblad i næbbet, og så var Noa klar over, at vandet var forsvundet
fra jorden. Han ventede syv dage til og sendte så duen ud, og
den vendte ikke tilbage til ham igen.

Denne er et trofast sendebud, derfor udsendes den endnu
en gang. Og Moses beskriver omhyggelig, hvordan vandet
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lidt efter lidt sank og faldt, indtil endelig jorden med træerne blev ganske uden vand og blottede sig. At nu duen
bringer et olivenblad, det må vi ikke tro den gjorde af sin
egen forstand eller indsigt; men Gud indrettede og beskikkede det sådan, fordi han altid ville vise Noa klarere og
klarere, at han ihukom ham og ikke ganske havde glemt
ham. Derfor fik Noa og de andre, som var indelukkede
med ham i arken, ved dette olivenblad et særligt tegn,
hvorved de blev trøstede og fik et sikkert håb om, at de
skulle befries af sit fængsel.
Her tvister jøderne heftig om, hvor duen havde fundet
dette olivenblad? Og nogle siger sit fædreland til ære, at
den tog det fra Oliebjerget i Israels land, idet Gud havde
skånet dette bjerg, så det ikke ligesom hele den øvrige jord
var blevet oversvømmet af Syndfloden. Men andre jøder,
som er klogere og fornuftigere, gendriver sådanne løgne
og gør ret deri, og beviser det sådan: hvis dette skulle være
sandt, så kunne dette olivenblad ikke være et tegn, hvoraf
Noa havde kunnet mærke, at vandene havde aftaget. Andre opdigter, at duen blev sluppet ind i Paradiset og derfra
bragte bladet.
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Men ovenfor sagde jeg min mening om Paradiset, og
sådant snak og løgn er ikke værd, at man gør sig nogen
umage for at gendrive det; men det er bedre, at man siger,
at det gik til på underfuld og overnaturlig vis. For en due
har ikke så meget skøn, at den skulle plukke et blad og
bringe det til arken, for at Noa deraf kunne forstå, at vandet var blevet mindre. Efter Guds anordning skete alt
dette. For på denne tid havde vel også andre træer blade,
især de, som var noget høje og desto før kom frem af vandet. Men når man sammenligner et oliventræ med andre
træer, så er det kort; derfor tjente just det til, at Noa derved
kunne have et mærke, forstå og slutte, at vandene var faldet, Guds vrede ophørt og jorden atter kommet i sin gamle
tilstand, hvori den havde været før Syndfloden. Men dette
erkender han endnu sikrere, da han for tredje gang udsender duen, og den ikke kommer tilbage; for da fandt den
ikke alene sin næring på jorden, men kunne også bygge
rede der og gå på den.
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v13-14. I det år, Noa blev 601 år, på den første dag i den første
måned, var vandet tørret bort fra jorden, og da han fjernede
overdækningen på arken og kiggede ud, så han, at jorden var
tør. Den syvogtyvende dag i den anden måned var jorden tør.

Vi ser heraf, at Noa var et helt år og ti dage i arken. For
på den syttende dag i den anden måned gik han ind i den,
og da året var omme, gik han ud på den syvogtyvende dag
i den samme måned. Sådan måtte den stakkels Noa længere end et halvt år leve sammen med sine børn og deres
hustruer i den største sorg og forglemt af Gud. Men sidenhen viste Gud ham stedse med andre tegn, at han ikke
havde forglemt ham, indtil han til sidst, da et år og ti dage
var omme, atter blev sat til herre over jorden og havet. For
på denne dag i den anden måned blev jorden ikke alene fri
for Syndfloden, men også tør. Sådan er nu dette beretningen om Syndfloden, og hvordan vandet atter faldt. Efter
denne gruelige vrede følger nu et overstrømmende nådens
lys, som man kan se af den prædiken, som Gud selv holdt
til Noa, og som nu følger.
(Tidspunkt: 25. januar 1536)
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v15–17. Da sagde Gud til Noa: »Gå ud af arken sammen med
din kone, dine sønner og svigerdøtre. Alle dyrene hos dig, alle
levende væsener, fugle, kvæg og krybdyr, der kryber på jorden,
skal du tage med dig ud, så de kan vrimle på jorden og blive
frugtbare og talrige på jorden.«

Moses har nu hidtil fortalt og beskrevet denne guddommelige gerning. Men skønt Guds gerninger ikke er stumme,
men fortæller og afmaler os Guds vrede for vore øjne, så
vi kan se den, så trøster dog Gud os meget kraftigere og
stærkere, når han til sine gerninger også føjer et mundtligt
ord, som ikke øjnene ser, men ørerne hører og hjertet forstår ved Helligåndens indgivelse. Ligesom nu derfor Gud
hidtil med sin gerning har vist, at han er forsonet og ligesom fra en vred Gud er blevet en nådig og barmhjertig
Gud, idet han driver vandet bort under sig og gør jorden
tør, sådan bliver han nu ved og bekræfter denne trøst med
sit ord og taler venlig til Noa og byder ham at drage ud af
arken med de andre mennesker og dyrene.
Og dette er den tekst, som vi i vor lære ofte og det ikke
uden årsag driver på, og hvoraf vi slutter, at det ikke sømmer sig for os, at foretage os eller gøre noget, især for Gud
og i Guds tjeneste, når ikke Guds ord går foran os og befaler os det. Sådan gik Noa ovenfor ind i arken, da Gud
bød ham gå ind; sådan går han også ud igen, da han bød
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ham gå ud. Han følger ikke overtroiske tanker, sådan som
vi ser hos jøderne, som, når de engang har fået befaling
om at indstifte en eller anden ydre handling, vil beholde
den i al evighed, som om det var fornødent til salighed.
Sådan havde Noa kunnet tænke: se, jeg har på Guds
befaling bygget arken, jeg er også blevet frelst i den, mens
alle andre mennesker er omkommet; derfor vil jeg forblive
i den, eller vil anse den for et tempel og sted til gudsdyrkelse; for den er helliget ved Guds ord og de helliges eller
kirkens beboelse. Men den gudfrygtige mand gør intet sådant. For Guds ord byder ham at gå ud, derfor følger han
det; og da nu arken havde gjort sit i Syndflodens tid, lader
han den blive, og tænker, at han og hans børn fra nu af må
bo på jorden. Sådan skal vi heller ikke foretage os noget
uden Guds ord; men skal holde os i det hellige kald, det er
i det, som har Guds ord og bud. For den, der foretager sig
noget uden Guds bud, arbejder forgæves.
Men derimod kan man her holde Noas eksempel, som
straks efter følger, at han nemlig uden noget bud af Gud
bygger et alter og derpå ofrer Herren brændoffer af de rene
dyr. Hvis nu dette kunne sømme sig for Noa, hvorfor
skulle det da ikke også kunne sømme sig for os at udvælge
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os en eller anden gudsdyrkelse? Og heri har pavedømmet
rigtig bevist sig, som uden mål og måde har udfundet gerninger og gudstjenester i kirken, den ene over den anden.
Men man skal holde fast ved denne almindelige regel og
lære, at alt, som ikke er af troen, er synd, Rom 14, 23.; men
troen lader sig ikke skille fra ordet; derfor er alt synd, som
sker uden Guds ord.
Derhos har det en sikker fare ved sig, når man vil tage
sig til eksempel og efterligne det, som fædrene har gjort.
For ligesom personerne er ulige og forskellige, sådan er
også deres embede og kald uligt, og Gud kræver efter kaldets forskellige beskaffenhed også forskellige gerninger.
Derfor henfører Hebr 11, 3. ff. såre mesterlig fædrenes
mange slags gerninger til én og samme tro, idet det vil
vise, at enhver i sit kald ikke skal efterligne de hellige fædres gerninger, men deres tro.
De enkelte og særskilte gerninger af de hellige fædre
skal man derfor ingenlunde opstille som eksempler, så enhver ville mene, at han også måtte handle på samme måde,
ligesom munkene i at faste efterligner Benedikt, og ville
bære samme klædedragt som Frans, samme slags sko som
Dominicus. For dette er at være en abekat; for den kan
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også efterligne en ydre handling, men uden forstand. Sådan pukker de på disse gerninger, men véd intet om troen.
Abraham får i 1 Mos 22, 2 befaling til at ofre sin søn.
Dette har sidenhen hans efterkommere holdt for et eksempel, som de måtte efterfølge, og har derfor opfyldt verden
med uskyldigt blod. Sådan tilbad man sidenhen kobberslangen og ofrede til den, 2 Kong 18, 4.; og begge parter
forsvarede og beskyttede sig med forfædrenes eksempel;
men fordi de indstiftede disse gudsdyrkelser uden ordet,
blev de med rette fordømt.
Derfor skal vi mærke os, at vi uden Guds bud ikke skal
begynde eller foretage os noget. For fordi der er forskel på
kald, så kan og skal vi ikke alle udføre én og samme gerning. Hvor tåbelig ville ikke jeg handle, om jeg lod mig
forlyde med, at jeg måtte følge kejserens eksempel og foreskrive andre love? Hvor ugudelig ville jeg ikke også
handle, om jeg med vold og magt ville påstå, at jeg måtte
følge en dommers eksempel og dømme nogle til fængselsstraf? Derfor skal man ikke se på enhvers gerning, men på
hans tro. For alle helliges tro er én og den samme, mens
dog gerningerne er ganske og aldeles forskellige og langt
fra hinanden.
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Vogt dig sådan for at tænke, at siden Noa byggede et
alter, må også du gøre det. Men følg Noas tro efter, som
anså det for rimeligt, at han viste en så god og nådig Gud,
at han forstod hans velgerning og var ham taknemlig derfor. Følg sådan også Abraham efter, ikke deri, at du skulle
ville ofre din søn, men deri, at du tror Guds løfte og er hans
bud lydig, ligesom brevet til hebræerne i denne mening
mesterlig henfører fædrenes eksempler eller gerninger til
troen og viser, at vi også skal følge den efter, Hebr 11, 2.
ff.
Så kan man også på en anden måde svare herpå, nemlig sådan, at Noa havde en befaling til at bygge alteret og
ofre derpå. For denne måde at ofre på anså Gud for god,
idet han bød ham at bringe et stort antal af rene dyr, som
brugtes til ofre, ind i arken. Sådan sømmede det sig heller
ikke for Noa at unddrage sig for præsteembedet, hvilket i
den forrige verden efter Guds anordning ved førstefødslens arveret var kommet til ham. Sådan havde også Adam,
Set, Enos og andre været præster, fra hvem præsteembedet
var nedarvet på Noa og tilfalden ham.
Derfor havde Noa ikke alene magt og frihed til at ofre,
som præst og profet, men han måtte også nødvendigvis
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gøre det, og gjorde på grund af sit kald, hvad han gjorde.
Men fordi kaldet ikke er uden ordet, var det efter Guds ord
og befaling, at han byggede et alter og ofrede på det. Hvis
nu også en munk på samme måde kan bevise, at det er hans
embede og kald at trække en kutte på sig, anråbe Guds
moder, bede en rosenkrans og gøre deslige, så vil vi også
rose hans liv. Men da han intet kald har dertil, fordi ordet
ikke går foran ham, og han ikke er i noget embede, så har
man ret til at revse og fordømme alle munkes liv og alle
deres gerninger.
Til sidst, om så alt andet skulle mangle, så er dog
endnu tilbage beviset a posteriori, det er, at Gud har behag
i Noas gerning. Men skønt sådanne grunde og beviser a
posteriori ikke er så sikre og faste, kan de dog have nogen
betydning ved sådanne herlige og særlige mennesker. For
om det end ser ud, som om de gjorde noget, hvorom de
intet bud har, så forkastes de dog alligevel ikke af Gud,
men behager ham og er i sin ånd visse på, at de ikke synder
deri. Men dette ser man ikke før, end Gud lader sig mærke
med, at han ikke har mishag deri. Af sådanne eksempler
er der mange, og vi ser også, at Gud har ladet nogle gerninger af hedninger behage sig.

919

Derfor skal denne mening forblive fast og sikker, at
man skal gøre alt efter Guds bud, så vi i vor samvittighed
kan være ganske visse på, at vi har befaling af Gud til at
gøre det. De, som nu løber i en sådan stand eller et sådant
kald, som behager Gud, de løber ikke på det uvisse, slår
heller ikke i vejret sådan som de, der ikke har nogen bane,
hvori de har befaling til at løbe, og derfor heller ikke har
noget klenodie at håbe, 1 Kor 9, 24. ff. – Nu kommer jeg
atter til teksten. Noa får tilligemed sine sønner og deres
hustruer befaling til at gå ud af arken og føre alle dyrene
ud på jorden, så sådan alle hans gerninger kunne helliges
og indbefattes i ordet. Nu følger især om dyrene.
v17b–19. De skal vrimle på jorden og blive frugtbare og talrige
på jorden. Så gik Noa ud sammen med sine sønner, sin kone og
sine svigerdøtre. Også alle de vilde dyr, alt kvæget, alle fuglene
og alle krybdyrene, der kryber på jorden, gik ud af arken, art
for art.

Da Herren sidenhen i det niende kapitel v. 1 siger, at Noa
og hans sønner skal blive frugtbare og mangfoldige, så er
det min mening, at han her alene taler om de ufornuftige
dyrs forøgelse. Og Lyra får noget tåbeligt snak ud af disse
ord, nemlig at i Syndflodens tid omgang mellem kønnene
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var forbudt, men at den nu, efter at Noa var kommet ud af
arken, atter blev tilladt, fordi Herren her siger: gå ud af
arken, du og din hustru osv. Dette er munkenes tanker,
ikke Guds, som ikke tilsigter utugt, men forplantning; for
dette er en Guds skabning; men utugt er en gift, som af
Djævelen ved synden er gydt ind i naturen.
Men Moses bruger her mange ord, blot for at vise og
afmale, hvor glade Noas og hans børns hjerter var, da de
af Gud fik befaling til atter at gå ud af arken på den vide
jord. Men han følger i denne opregning af dyrene og deres
forskellige slags en anden orden og adskiller dem efter deres art, for at man kan se, hvordan Gud alene ser hen til
forøgelsen og forplantningen. Og uden tvivl var dette et
såre skønt syn, at alle dyr, da de blev sluppet ud af arken,
kendte hver sin art eller sin lige og derpå atter indfandt sig
på sine sædvanlige steder: ulve, bjørne, løver osv. i skovene og krattene; men fårene, gederne og svinene på marken, hundene, hønsene, kattene osv. hos menneskene.
v20. Derpå byggede Noa et alter for Herren, og af alle de rene
dyr og af alle de rene fugle bragte han brændofre på alteret.

Dette er en tydelig tekst, som viser, at det ikke var Moses,
der først indstiftede ofrene, men at han kun samlede dem
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og sidenhen bragte dem i orden, sådan som de havde været
brugt af fædrene og var nedarvet fra den ene til den anden,
ligesom jo også loven om omskærelsen ikke først blev
skrevet af Moses, men var kommet og taget fra fædrene.
Ovenfor hvor han omtaler Abels og Kains offer, giver
han dette offer et navn og siger, at det var en mincha, et
madoffer. Men her omtales for første gang brændofferet,
som man tillige antændte. Dette, siger jeg, er et klart bevis
på, at loven om ofrene også var til før Moses. Men af den
grund omtaler Moses det først her, fordi han vil bringe orden i denne skik og vane, som blev overholdt af fædrene.
v21a. Herren indåndede den liflige duft.

Her siges, at Gud lod Noas offer behage sig, som han
bragte som præst, efter de hellige fædres eksempel. Men
man må nøje lægge mærke til den forskellige måde at tale
på. For ovenfor sagde han om offeret, at Gud holdt sig til
det eller så til det. Her siger han, at Gud lugtede en behagelig duft; og siden bruger Moses ofte denne måde at tale
på. Og hedningerne har også efterlignet den, sådan når Lucian udler Jupiter, fordi han kunne finde sådant behag i
dampen eller lugten af stegt kød.
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Men egentlig betyder de hebraiske ord ikke en behagelig lugt, men en hvilens lugt. For ordet nichoach, som
betyder hvile, kommer af ordet Noa, som Moses brugte
ovenfor, hvor han sagde, at arken blev stående eller hvilede på Ararats bjerge. Sådan betyder hvilens lugt dette, at
Gud dengang hvilede fra sin vrede, lod vreden fare og var
blevet forsonet, eller, som vi siger, var vel til sinds.
Her kunne man spørge, hvorfor Moses ikke siger, at
Herren så til Noa og til hans brændoffer, men kun siger, at
Herren lugtede en behagelig lugt? Hvilket i sandhed høres
forargeligt og urimeligt, da det jo ikke roser personen for
dens tros skyld, men alene roser dens gerning. Derpå svarer næsten alle andre sådan, at Skriften her taler om Gud
på menneskelig vis; for menneskene synes godt om en behagelig duft. Men det synes mig, at denne måde at tale på
har en anden årsag, nemlig at Gud var så nær derved, at
han fornemmede duften. For Moses vil hermed vise, at
dette offer var Gud velbehageligt. Salomo siger i Ordsp
27, 9: røgelse glæder hjertet. Og lægerne bevirker undertiden, at halvt døde atter komme sig ved en liflig duft, ligesom på den anden side styg stank er naturen meget imod
og ofte skader den i høj grad.
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Sådan kan man her sige, at Gud blev fortørnet ved den
gruelige stank af synden og det ugudelige væsen, men nu
igen ligesom blev vederkvæget, da han så, at denne eneste
præst skikkede sig til at ofre og med et tegn beviste, at han
var taknemlig, ja med en åbenbar gerning lagde for dagen,
at han ikke var ugudelig, men havde en Gud, som han frygtede og ærede; for det var egentlig betydningen af ofrene.
Ligesom derfor Gud hidtil havde lyst til at ødelægge den
menneskelige slægt, sådan havde han nu atter lyst og
glæde af at forøge den. Så bruger nu Moses denne måde
at tale på for vor skyld, for at vi skal gribe Guds nåde og
lære, at han er en sådan Gud, som glæder sig ved at gøre
os godt.
v21b. da sagde Herren til sig selv.

Moses vil vise, at Gud ikke sagde dette ligegyldig eller let
hen, men såre hjertelig; for på hebraisk står der egentlig,
at Gud talte til sit hjerte.
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v21c. Jeg vil aldrig mere forbande jorden på grund af menneskene.

Gud taler her sådan, som om han angrede den straf, som
han havde pålagt jorden for menneskets skyld, og bebrejdede sig, at han havde raset så gruelig mod det, ligesom
Moses ovenfor sagde, at det angrede ham, at han havde
gjort mennesket. Men dette må man ikke forstå sådan, som
om der hos Gud kunne finde nogen forandring i hans vilje
eller råd sted, men det skal tjene til at trøste os. For af den
grund anklager og bebrejder han sig selv, for atter at opmuntre og oprejse den lille hob, for at den kunne være ganske vis på, at Gud nu ville være nådig.
Og denne trøst var såre fornøden for de forfærdede
hjerter, som nu havde set Guds store og gruelige vrede.
For fordi det ikke kunne være anderledes, end at deres tro
jo ofte blev svag ved betragtningen af en så stor vrede, så
tvinges Gud ligesom til at vise sig og tale sådan, at hjerterne ikke kunne vente andet deraf end nåde og barmhjertighed. Derfor taler han nu med dem, er nær ved deres offer, viser, at han har glæde deraf, bebrejder sig sit råd og
lover, at han ikke mere vil gøre sådant; kort sagt, nu begynder han at være en anden Gud, end han hidtil havde
været, ikke som om Gud var foranderlig, men fordi han
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vil, at menneskene, som nu næsten var opslugt af disse
tanker på hans vrede, skulle fatte et andet sind og andre
tanker.
Og de, som nogensinde har prøvet åndelige anfægtelser, véd vel, hvor højt fornødent det er, at man foreholder
hjerterne en sikker og fast trøst, så de dog endelig må bringes til at håbe på nåden og glemme vreden. Ofte kan en
hel dag, ja vel en hel måned ikke være tilstrækkelig dertil;
men ligesom en sygdom ikke straks går over, men vil have
sin tid, sådan kan man ikke hjælpe sådanne sårede hjerter
straks eller med ét ord. Fordi nu Gud ser det, så forsøger
han mange veje for atter at bringe de forfærdede hjerter til
sikkert håb på nåden, bebrejder sig selv og taler i sit hjerte,
som der står i Jer 18, 8, hvor han lover, at hvis de omvender sig fra sin ondskab, vil han angre det onde, som han
tænkte at gøre dem.
Fremdeles må det mærkes, at han siger: jeg vil ikke
mere herefter forbande jorden; for han taler i almindelighed, om en almindelig forbandelse eller ødelæggelse, og
ikke om en delvis, sådan som når han ødelægger lande,
byer eller kongeriger. For det gør han andre til advarsel,
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som Maria synger i Luk 1, 52: han har styrtet de mægtige
fra deres troner.
v21d. menneskene, som kun vil det onde fra ungdommen af.

Dette er en tydelig og klar tekst om arvesynden. Og de som
agter denne ringe eller formilder den, farer sandelig vild
som blinde folk midt i den lyse dag, og ser ikke, hvad de
daglig gør og erfarer på sig selv. For se på ungdommen;
på hvor mange forskellige måder åbenbarer ikke synden
sig straks i den første del af vor alder? Hvilken mængde
ris må man ikke have, før man kan bringe os til orden og
holde os i tugt?
Når man nu er kommet lidt op i årene, så indfinder der
sig straks større genstridighed, og vi føler en sådan syge,
som hverken lader sig styre eller stække, nemlig afskyelig
utugt og begær. Tager en nu en hustru, så bliver han snart
ked af hende, og begærer med raseri andre kvinder. Overdrages et embede eller en styrelse til en, så kommer straks
en stor hob af alle slags laster, såsom misundelse, ærgerrighed, overmod, gerrighed, vrede, uvilje, osv.
Ligesom man også i ordsproget siger, at synderne
vokse frem med årene, og at man bliver jo længere desto
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værre, jo ældre desto gerrigere. Og alt dette er grove og
håndgribelige synder, så man let kan erkende og tage og
føle på dem. Hvad skal vi da sige om de indre synder, at
der i hjertet vokser vantro, sikkerhed, foragt for Guds ord,
falske og ugudelige indbildninger og tanker osv.
Og dog holder man dem for fortræffelige teologer, de
vil også selv være det, som på sofistisk vis formilder arvesynden. Men nu kan man sandelig ikke tale så lempelig
om sådanne store synder og laster; for det er ingen ringe
syge eller brøst, men den allerhøjeste uorden og vanart,
som ingen anden skabning, med undtagelse af Djævelen,
har.
Har da også disse formildere vidnesbyrd af Skriften,
som de kan påberåbe sig? Lad os her betragte Moses. Han
siger ikke, som jeg også ovenfor under det sjette kapitel
viste, at utugt, tyranni eller andre synder er onde, men han
siger, at menneskets hjertes tanke er ondt; det er, al dygtighed, visdom, den menneskelige fornuft med al dens
evne, som ting fornuften bruger, når den vil være og
handle bedst. For skønt vi ikke fordømmer huslige og borgerlige gerninger, så besmittes dog disse gode gerninger
af det menneskelige hjerte, når det bruger dem til egen
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ære, egennytte eller tyranni, enten mod næsten eller mod
Gud.
Så kan man heller ikke tyde denne tekst sådan, at man
siger, at kun de mennesker var sådanne, som omkom i
Syndfloden; men Gud siger ganske i almindelighed, at
menneskets hjerte er sådan beskaffent. Heller ikke var der
på den tid andre mennesker end de, som var frelst i arken,
og dog siger Gud, at det menneskelige hjertes tanke er ond.
Derfor undtages her ingen, ikke engang de hellige. For
hvordan denne hjertets tanke er, viser sig sidenhen hos den
tredje søn Kam; så var heller ikke de andre brødre af naturen bedre; men det alene er forskellen, at de andre ved
troen på det forjættede afkom beholder syndernes forladelse og ikke følger sit hjertes onde tanke, men modstår
den ved Helligånden, som jo gives for at kæmpe mod naturens ondskab og vanart og overvinde den. Fordi nu Kam
følger denne natur, er han ganske og aldeles ond og går
ganske og aldeles fortabt. Men fordi Sem og Jafet i ånden
stride imod den, er de ikke så aldeles onde, skønt de er
onde; for de har Helligånden, hvormed de kæmper mod
vanarten, og er derfor hellige.
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Fremdeles ser det her ud, som om Gud kunne anklages
for at være ubestandig; for ovenfor, hvor han vil straffe
mennesket, angiver han som årsag til sit råd og sin vilje,
at menneskets hjertes tankers påfund er ondt; men her,
hvor han vil forjætte mennesket nåde, at han ikke længere
vil bruge denne vrede mod ham, anfører han den samme
årsag. Derfor synes et klogt menneske, at dette er tåbelig
handlet, og slet ikke rimer sig med den guddommelige visdom.
Men en så høj sag undgår jeg gerne og lader de ledige
ånder beskæftige sig dermed. Derfor har jeg nok med, at
dette her tales efter vor tænkemåde og sådan som vi kan
forstå det, nemlig at Gud hermed vil vise, at han allerede
er forsonet og ikke længere er vred. For sådan gør også
forældrene; når de har straffet de ulydige børn efter fortjeneste, giver de dem sidenhen igen gode ord og forsoner
dem sådan ligesom igen. Og denne ubestandighed er ikke
alene ikke at dadle, men fortjener også at roses; for den
tjener til, at børnene, da de frygter for riset, ikke også
skulle blive fjendske mod forældrene. Med denne løsning
lader jeg mig nøje; for den tilskynder os til troen. Den, der
véd noget bedre, kan også komme frem dermed.
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Derfor skal man omhyggelig mærke denne tekst, fordi
den klart viser, at menneskets natur er fordærvet. For sådan at kende den fordærvede natur er særlig nødvendigt,
og uden den kan heller ikke Guds nåde og barmhjertighed
ret forstås. Og derfor er sofisterne, som alligevel formilder
dette, værd, at man er dem fjendsk. Sådan klager vi også
med rette over den, der har oversat denne tekst på latin og
givet anledning til denne vildfarelse ved at oversætte sådan: menneskets hjertes tanke er, ikke ond, men tilbøjelig
til det onde. For heraf tager sofisterne anledning, forfalsker og slipper bort fra Paulus’ ord, hvori han siger, at vi
alle er vredens børn, Ef 2, 1-3, at vi alle synder, Rom 5,
12, og er under synden, Rom 3, 9. For sådan beviser og
slutter de af denne tekst: Moses siger ikke, at naturen er
ond, men kun at den er tilbøjelig til det onde. Denne tilbøjelighed har den frie vilje rådighed over, og den tvinger
eller, som de siger, nøder ikke mennesket til det onde.
Derefter søger de efter en grund og et bevis for denne
påstand og siger, at hos mennesket, også efter faldet, er
viljen god og fornuften ret; for de naturlige kræfter er forblevet hele, ikke alene hos mennesket, men også hos Djævelen. Og samme mening får de også ud af det ord hos
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Aristoteles, at fornuften stræber efter det bedste. Sådan
finder man også hos fædrene spor af sådanne tanker, idet
de på grund af ordene i Sl 4, 7, hvor profeten siger: herre!
opløft dit ansigts lys over os! Gør en forskel, idet de skelner mellem den højere del af fornuften, som gør sig tanker
om Gud, og den lavere, som sysler med de ydre og timelige ting. Og også Augustin har lyst til at gøre denne forskel, som jeg sagde ovenfor, hvor jeg talte om menneskets
fald.
Men hvis en gnist af gudserkendelse var forblevet
uskadt og hel hos mennesket, så var vi ganske andre folk,
end vi nu er. Derfor er sofisternes blindhed over al måde
stor, som fordrejer sådanne klare sprog af Paulus. For hvis
de ret ville eftertænke dette sprog, selv sådan som det er i
de latinske bibler, ville de sandelig høre op med at tale for
en så slet sag. For den, der siger, at det menneskelige hjertes sans og tanke fra ungdommen af er tilbøjelig til det
onde, han siger ikke nogen lille eller ringe ting, især da
Moses ovenfor i kap. 6, 5 sagde, at al hjertets digten og
tragten kun er ondt hver dag, det er, at det beflitter sig på
det onde, og at alt hjertets foretagende, tanke, digten og
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tragten er rettet på det onde. Ligesom en horkarl, der brænder af utugt, selv om han mangler anledning, personer, tid
og rum, dog føler den onde lyst og tillokkelse, sådan, siger
Moses, er naturen stedse henvendt på det onde. Hvordan
kan da nu de naturlige kræfter være hele, når mennesket
altid er tilbøjeligt til det onde og rettet imod det?
Hvis derfor sofisterne var den hellige lære, som er
bragt for dagen ved profeternes og apostlenes skrifter, ligeså gunstige, som de er mod sine lærere, som påstår en
fri vilje og fortjeneste af gode gerninger, så ville de sandelig ikke for en så ringe årsag som ét ord have ladet sig
bortlede fra sandheden, og imod Skriften slutte og foregive, at de naturlige kræfter er fuldkomne og at mennesket
efter sin natur ikke er under vreden og fordømmelsen.
Skønt man også på dem kan mærke, at de har set og forstået, at dette er noget dårligt kram. For skønt de foregiver,
at de naturlige kræfter er hele og ufordærvede, så siger de
dog på samme tid, at gratia gratum faciens (dvs. nåden,
som gør velbehagelig) må komme dertil. Det vil sige, de
har lært, at Gud ikke lader sig nøje med denne menneskets
naturlige fromhed eller fuldkommenhed, medmindre den
er prydet og har fået sin rette dannelse ved kærligheden.
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Men hvortil er det fornødent længere at tale imod deres
galskab, da vi jo véd, at den hebraiske tekst ikke siger, at
det menneskelige hjertes sans eller tanke er tilbøjelig til
det onde, men at det menneskelige hjertes tanke fra ungdommen af er ond.
Men ved hjertets tanke forstår Moses, som jeg også
ovenfor flere gange har sagt, fornuften med viljen og forstanden, sådan som den er selv da, når den gør sig tanker
om Gud og endog øver sig i de allermest ærbare gerninger,
det være i det borgerlige eller huslige liv. For den er altid
Guds lov imod, er under Guds vrede og kan ved sine egne
kræfter ikke komme ud af denne elendighed, som Kristus
siger i Joh 8, 36: Hvis sønnen får frigjort jer, skal I være
virkelig frie.
Hvis du nu ret vil forklare, hvad et menneske er, så tag
forklaringen og beskrivelsen af denne tekst, og sig, at
mennesket er et fornuftigt levende væsen, begavet med
fornuft, og har et hjerte, som tænker. Men hvad tænker det
på? Moses svarer: Det tænker på ondt, nemlig imod Gud
eller Guds bud og menneskene. Sådan giver Den Hellige
Skrift menneskene en fornuft, som ikke er ledig, men altid
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tænker på noget. Men denne tanke kalder den ond og ugudelig. Derimod kalder filosofferne den god, sofisterne kalder den for uskadte naturlige kræfter.
Derfor skal man omhyggelig lægge mærke til denne
tekst og imod de spottere og hårkløvere, sofisterne, rigtig
gøre gældende, at Moses siger, at menneskets hjertes tanke
er ond. For deraf følger klart, at hvis den er ond, er de naturlige kræfter ikke uskadte eller hele, men skadede og fordærvede. For Gud skabte ikke mennesket ondt, men aldeles rent, sandt, helligt, så det erkendte Gud, med en ret fornuft og en god vilje mod Gud.
Fordi der da er klare vidnesbyrd om, at mennesket er
ondt og bortvendt fra Gud, hvem vil da være så tåbelig at
sige, at de naturlige kræfter hos mennesket er forblevet
hele. For det er ligeså meget, som om du sagde, at menneskets natur endnu er uskadt og god, da vi dog af så mange
eksempler lærer, og på os selv erfarer, at den er i højeste
grad fordærvet.
Af denne skammelige og ugudelige påstand er mange
andre farlige påstande kommet, af hvilke nogle også åbenlyst er falske og ugudelige. Sådan, at de siger, at når mennesket gør, hvad der står i hans magt, giver Gud ufejlbarlig
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sin nåde. Med denne lære har de ligesom med en stortromme fået folk til bøn, til faste, til at spæge legemet, til
valfarter o. lign.. For det fik man verden til at tro, at når
menneskene gjorde, hvad de af naturen formåede, så fortjente de nåden, om end ikke de condigno, så dog i al fald
de congruo, dvs., om end Gud ikke derfor direkte havde
pligt til at give dem det evige liv, så var det dog rimeligt,
at Han var dem nådig og gunstig. For ved meritum congrui
forstod de en sådan gerning, som ikke var gjort imod, men
efter Guds lov. For en ond fortjener for sine onde gerninger ikke nåde eller belønning, men straf. Men meritum
condigni kaldte de ikke en simpel god gerning, men en sådan, som mennesket gør, når det står i nåde hos Gud.
Af samme slags er også Scotus’ ord, at et menneske
alene ved sine naturlige kræfters evne kan elske Gud over
alle ting. For grunden for dette ord er, at de naturlige kræfter jo er hele. Og sådan slutter han: En ung mand fatter
kærlighed til en pige, som dog er en skabning; hende kan
han elske så heftig, at han for hende sætter sig og sit liv i
fare. Sådan elsker en købmand guld og gods så varmt og
heftig, at han underkaster sig utallig dødsfare, blot for at
vinde noget. Kan man nu elske skabningerne så højt, som
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dog står langt under Gud, hvor meget mere kan da et menneske elske Gud, som er det højeste gode? Derfor kan man
elske Gud også ved de naturlige kræfter alene.
Dette er en dejlig følgeslutning, og ingen franciskanermunk skal forstå eller gøre den bedre. For den viser, at en
sådan stor lærd endnu ikke véd, hvad det er at elske Gud.
For naturen er så fordærvet, at den ikke mere kender Gud,
medmindre den oplyses ved ordet og Helligånden. Hvordan kan den da elske Gud uden Helligånden? For det er et
sandt ord, at hvad man ikke kender, det elsker eller begærer man ikke. Derfor kan naturen ikke elske Gud, som den
ikke kender; men den elsker sin afgud og sit hjertes
drømme. Desuden er den sådan hildet og fangen i kærlighed til skabningerne, at om den end har erkendt Gud af
ordet, agter den dog ikke på ham og foragter hans ord, som
vi nu til dags ser på folk.
Derfor er sådanne dårlige og gudsbespottelige udsagn
et sikkert tegn på, at den skolastiske teologi ganske og aldeles er blevet forvandlet til en filosofi og hedensk visdom,
som ingen rigtig erkendelse har, men, fordi den ikke kender ordet, kender den heller intet til Gud men vandrer i
mørket. For ligesom Aristoteles og Cicero, der dog i denne
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slags er de højeste, lærer meget om dyden og gør stort væsen af den, fordi de ser, at den har sin store nytte både i det
huslige og borgerlige liv, men intet lærer om Gud, at man
skal betænke hans vilje og bud mere end sin egen og den
almindelige nytte; for denne Guds vilje véd de intet af,
som ikke har ordet. Sådan har skolastikerne alene hengivet
sig til og ladet sig hilde af filosofiske spekulationer, men
derved tabt erkendelsen både af Gud og af sig selv; derfor
er de kommet ind på så gruelige vildfarelser.
Og i sandhed: Det er snart og let gjort at falde, når man
først har forladt ordet. For glansen og skinnet af ydre borgerlig dyd behager og tækkes menneskene overmåde vel,
ligesom jo Erasmus næsten gør Sokrates til en fuldkommen kristen, og Augustin over al måde roser Marcus Attilius Regulus, fordi han holdt ord også mod fjender. For
sandhed er blandt alle dyder den skønneste, og den prises
hos Regulus så højt, fordi han derhos tillige beviste kærlighed til sit fædreland, hvilket jo også er en særlig dyd og
højlig at rose.
For man finder mange fortræffelige mænd, som ikke
har sådant lov for sandhed, ligesom jo Themistokles san-
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delig ikke havde det, skønt han var en herlig og fortræffelig mand og også tjente og gavnede sit fædreland meget.
Derfor beundrer Augustin Regulus, for han ser, at denne
mand i højeste grad har fornuft og en ret vilje, det er så høj
og stor, som den kan være i denne natur. Hvad mangler da
endnu? Eller hvad ondt er vel heri? Gerningen i sig selv
kan man dog sandelig ikke dadle?
Svar: Først har Regulus ingen gudserkendelse. Og om
han end handler ret, så kan dog en teolog dadle årsagen,
hvorfor han handler sådan. For under dette hans foretagende at tjene og hjælpe sit fædreland stikker også ærgerrighed og begærlighed efter ros, idet han sådan foragter sit
liv for derved at få evig berømmelse og ære hos sine efterkommere. Når man derfor vil se hen til den ydre maske og
skinnet, så er det vel en herlig, priselig og skøn gerning;
men for Gud er det et skammeligt afguderi; for æren for
denne gerning tilskriver han sig selv, og hvem vil vel
tvivle på, at der jo hos denne ærgerrighed også var andre
laster. Derfor kan Attilius ikke bevise denne højeste dyd,
sandhed, kærlighed og opofrelse for sit fædreland, på anden måde end med en fuldkommen og afsindig lyst til det
onde. For at han berøver Gud hans ære og tillægger sig
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den, er ondt og ilde handlet; men at dette er at bestjæle og
berøve Gud, kan fornuften ikke se.
Derfor skal man adskille hedningernes dyder fra de
kristnes dyder. Sandt er det, at Gud hos begge parter bevæger og driver hjerterne til det gode; men disse guddommelige tilskyndelser ødelægges hos hedenske, skønt fortræffelige mænd af ærgerrigheden og forfængeligheden.
Hvis nu her en veltalende mand ville fremhæve og udførlig fremstille caussa efficiens eller den virkende årsag,
men derimod forbigå og fortie den onde caussa finalis eller
det endelige øjemed, kunne han sandelig give sagen en
god skikkelse og pynte og pudse dette elendige skum og
skygge af en dyd meget, især om han ville forbigå og
lægge skjul på de to fornemste årsager, formalis & finalis,
det er, hvad hedningernes smukt udseende gerninger i sig
selv er, og i hvad hensigt de bliver gjorte.
Men en dialektiker kan let se, at det er noget falskt og
hyklerisk tøj. For han ser, at det mangler på caussa formalis, det er, på den rette fornuft og forstand. For hvor Gud
ikke erkendes, er der hellere ingen ret vilje imod Gud. Så
ser han også, at caussa finalis er ond, for der tages ikke
hensyn til det øjemed, hvorpå enhver god gerning må gå
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ud, nemlig lydighed mod Gud og kærlighed til næsten.
Men hvad er det for en dyd, hvorved der er mangler i alle
dens årsager, med undtagelse af caussa naturalis, som dog
kun forholder sig lidende, det er, er en sådan drift, hvorved
hjertet bevæges og drives til at holde tro og love mod fjenden? For sådanne drifter har, som jeg har sagt, også de
ugudelige, og de er kun dyder, for så vidt de tjener til fædrelandets gavn og nytte; men hvis de foretages til dettes
skade eller ikke til gavn, da er de laster, som Aristoteles
lærd taler om.
Dette siger jeg, for at de, som studerer teologi, omhyggelig skal lægge mærke til denne tekst, fordi den så klart
og ligefrem siger, at naturen er fordærvet. For vi synes, at
det, som hos hedningerne ser ud som og holdes for dyd,
men kun er en skygge og et dødt billede deraf, viser det
modsatte, nemlig at der i naturen endnu er noget, som er
forblevet ufordærvet og fuldkomment. Derfor må man
omhyggelig passe på, ret at skelne mellem disse ting.
At Moses tilføjer: ”fra ungdommen af”, sker fordi ondskaben i ungdommen er skjult og ligesom sover. For denne
ungdommens tid går sådan hen for os, at fornuften og viljen ligesom sover, og vi kun har dyriske og ufornuftige
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lyster og drifter, som forgår ligesom søvnen. For straks vi
er kommet over de fem år, søger vi lediggang, leg, uskikkelighed og alle slags morskab; men tugten flyr vi, lydigheden kaster vi fra os og er fjendtlig sindede mod al dyd,
især mod disse fornemste og højeste, sandhed og retfærdighed. For i denne tid vågner fornuften op ligesom af en
dyb søvn og ser nogen vellyst, men endnu ikke den rette
vellyst, ser også nogle laster, men som endnu ikke er de
højeste, som den får lyst til.
Men når nu fornuften ligesom er blevet voksen, og
nogle laster er kommet til nogen styrke, da indfinder sig
også utugt og skændig brynde i kødet, fylderi, spil, kiv,
trætte og slagsmål, mord, tyveri og alle slags synder. Og
ligesom man hjemme hos forældrene har behøvet ris, sådan må da øvrigheden have bånd og fængsel, for at holde
styr på den onde natur.
Men hvem ser ikke, hvad for laster der indfinder sig
og kommer for dagen, når man er ganske voksen og kommet til de voksne år? For da kommer i flok og følge gerrighed, forfængelighed, hovmodighed, utroskab, misundelse osv. Og disse laster er så meget desto mere fordærvelige, jo listigere denne alder er til at dække og udpynte
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sådanne laster. Derfor er det her ikke nok, at øvrigheden
har sværdet; men dertil trænges Helvedes ild, hvormed så
mange og store synder straffes. Derfor siges der med rette
ovenfor i kap. 6, 5, at menneskets hjertes tankers påfund
kun er ondt hver dag, og her står, at det er ondt fra ungdommen af.
Skønt nu den latinske oversættelse bruger et lempeligere ord, så siger den dog nok, når den siger, at menneskets hjerte er tilbøjeligt til det onde, ligesom Terents siger, at alle menneskers art og natur er tilbøjelig, ikke til
arbejde, men til dovenskab og laster. Men de, som vil
bruge dette ord til dermed at forringe og formilde arvesynden, dem overbeviser alle menneskers erfaring, dog mest
om hedningerne og de ugudelige. For når åndelige mennesker, som dog har guddommelig hjælp ovenfra, næppe
kan dy sig for at synde og holde sig i tugt, hvad skal da et
menneske gøre uden sådan hjælp? Og når den guddommelige hjælp strider og kæmper mod fangenskabet under
syndens lov, Rom 7, 22, hvad er det da for en dårskab at
indbilde sig, at de naturlige kræfter er hele og ufordærvede
uden Guds hjælp?
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Derfor er det ikke sådan, at fornuften af sig selv anviser og driver til det gode, heller ikke vil viljen af sig selv,
hvad der er ret, sådan som den blinde filosofi taler om, der
ikke véd, hvorfra disse gruelige drifter til synd komme hos
børn, unge mennesker og gamle folk. Derfor undskylder
den dem og kalder dem kun overilelser eller for stærke følelser og lidenskaber. Den kalder dem ikke ondskab, som
stikker i naturen.
Dernæst kalder den disse drifter eller tilskyndelser hos
voksne folk, som holder dem i tømme og styrer dem, dyder, men hos andre, som lader sine lyster frit løb og følger
efter dem, kalder den dem laster, hvilket i sandhed er ikke
at vide, at naturen er ond. Men Den Hellige Skrift stemmer
overens med erfaringen og siger, at menneskets hjerte er
ondt fra ungdommen af. For det lærer og viser erfaringen,
at selv de hellige næppe kan holde sig og ofte også kommer ind på grove synder, overilet af denne naturens ondskab.
Det hebraiske ord neurim (ungdom) betyder den alder,
hvori mennesket først begynder at bruge fornuften, hvilket
omtrent sker i det sjette år. Ligesom man ved nearim for-
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står unge mennesker, som kunne tjene sine forældre og lærere, til ind i den voksne alder. Men det er godt, at vi alle
kommer denne ungdomsalder i hu og tænker på, hvordan
det var med vor lydighed mod forældre og lærere og vor
flid til at lære, eller hvor tålmodige vi var, når forældrene
straffede os for vor uskikkelighed. For hvem er der vel
iblandt os, som ikke hellere gik at spadsere, legede, deltog
i unyttig snak, end han på forældrenes befaling gik i kirke?
Men skønt dette kan forandres ved tugt, eller man dog
nogenlunde kan sætte en bom derfor, så kan man dog ikke
ganske og aldeles rive det ud af hjertet, som man kan se,
når man bliver voksen. For dette gamle ord er sandt: Den,
der i ungdommen er en engel, bliver længere oppe i årene
en djævel. Gud driver vel nogle til naturlige gode drifter,
men dette sker over naturen, sådan når Cyrus hos sig føler
og finder en lyst til, atter at indrette gudstjenesten og opretholde kirken. Men det kommer ikke fra naturen. For
hvor Gud er med sin Helligånd, er der ikke længere det
menneskelige hjertes tanke, men Guds tanke; for her bor
Gud ved ordet og Helligånden. Om sådanne taler Moses
ikke her, men kun om menneskene foruden Helligånden,
som er onde selv da, når de er på det allerbedste.
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v21e Jeg vil aldrig mere udrydde alt levende, sådan som jeg nu
har gjort.

Han taler her klart om en almindelig slåen, sådan som det
skete ved Syndfloden. Men deraf følger ikke, at han også
vil lade være at slå i det enkelte og tie stille til enhvers
synder. Så er også den yderste dag en undtagelse, på hvilken ikke alene alt, som lever, skal slås, men også hele
skabningen ødelægges ved ild.
v22. Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme,
sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre.

Efter denne tekst deler jøderne året i seks dele og regne til
enhver del to måneder, sådan som også Lyra her viser.
Men jeg synes, at Moses simpelthen taler om den forjættelse, at man fra nu af ikke længere skal frygte nogen almindelig syndflod. For på Syndflodens tid var der en sådan ødelæggelse og forvirring, at der hverken var såtid eller høst, og man heller ikke, på grund af mørket ved regnen
og skyerne, godt kunne gøre forskel på dag og nat; for vi
ser, at når der går mørke skyer hen over himlen, bliver der
også mørkt på jorden. Men hvor meget mørkere måtte der
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da være, når man i vandet ligesom i et spejl allevegne så
skyernes mørke?
Derfor er dette den enfoldige mening, at Gud her lover
Noa, at det atter skal komme derhen, at jorden skal komme
i sin gamle tjeneste og Syndflodens ødelæggelse ophøre,
så man atter kan beså landet; at tiderne skal gå i sin orden
og efter sæden følge høst, efter sommer vinter, efter hede
frost, i passende orden.
Og denne tekst er også vel at mærke imod den almindelige indbildning om de tegn, som skulle komme foran
den yderste dag. For der sætter man formørkelser, jeg véd
ikke på hvor mange dage. Man digter også, at hele syv år
i forvejen skal ikke nogen kvinde føde børn osv. Men her
siger teksten: dag og nat, sommer og vinter skal ikke ophøre. Derfor vil de naturlige forandringer forblive, og aldrig vil en hel dag være ganske mørk.
At han også tilføjer: så længe jorden bliver endnu, er heller
ikke forgæves sat. For derved vil han vise, at disse jordens
dage en gang skal ophøre, og at der da skal følge himmelens dage. Så længe derfor jordens dage består, skal også
jorden bestå og disse forandringer i tiderne skal forblive.
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Men når disse jordens dage ophører, så skal også alt ophøre, og da ville himlens dage følge på, det er, de evige
dage, som skal være fra sabbat til sabbat, Es 66, 23, hvori
vi ikke skal beskæftige os med legemligt arbejde og behøve at skaffe os næring, for vi skal blive Guds engle lige,
Mark 12, 25. Vort liv vil også bestå i at erkende Gud, have
lyst til Guds visdom og se Gud selv for vore øjne. Men
dette liv får vi ved troen på Kristus, i hvilken den evige
Fader ved sin Søns og vor frelsers Jesu Kristi fortjeneste
med Helligåndens hjælp og bistand nådig opretholde os.
Amen, amen.
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Niende kapitel
v1. Gud velsignede Noa og hans sønner og sagde til dem: »Bliv
frugtbare og talrige, og opfyld jorden.

Dette var sandelig en nødvendig trøst, efter at hele den
menneskelige slægt på otte sjæle nær, som var blevet reddede, var ødelagt ved Syndfloden. For her erkendte Noa,
at han havde en nådig Gud, fordi han ikke lader det forblive ved den første velsignelse, hvormed han havde velsignet den menneskelige slægt ved verdens skabelse, men
her velsignes Noa på ny, for at han dog ingenlunde skal
tvivle om, at han atter ville give ham børn og formere hans
slægt. Og denne forjættelse var for ham desto glædeligere,
fordi Gud allerede forhen klart havde forjættet ham, at han
fra nu af ikke længere ville lade så hård en straf gå over
menneskene.
Sådan bekræfter dette kapitel først ægtestanden på ny,
da jo Gud ved sit bud sammenføjer mand og kvinde, og
det gør han, for at verden skal opfyldes med mennesker.
For fordi Gud før Syndfloden var fortørnet ved utugtens
synd, var det nu fornødent på grund af det gruelige eksempel på vrede at vise, at Gud ikke havde noget imod den
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ordentlige forbindelse mellem mand og kvinde eller ville
fordømme den, men at han ville, at den menneskelige
slægt derved skulle forplantes.
Deri havde Noa et sikkert bevis og tegn på, at Gud sandelig elskede mennesket, ville det vel og nu havde lagt al
vrede til side, fordi han vil, at menneskene skulle forplantes ved forbindelsen mellem mand og kvinde, mens han
jo, hvis denne stand ikke havde behaget ham, godt havde
kunnet opvække dem af sten, Matt 3, 9, sådan som digterne har fortalt om Deukalion. Derfor bliver ægtestanden
ved denne tekst lovet og prist, fordi af den ikke alene husstanden og staten, men også kirken har sit udspring.
Når man her indvender, at Noa allerede var i den alder,
at han ikke længere var i stand til at avle børn, ligesom
heller ikke Skriften sidenhen omtaler, at han gjorde det, og
at derfor denne forjættelse var forgæves, så svarer jeg
derpå, at denne forjættelse blev givet ikke alene Noa, men
også hans børn, ja hele den menneskelige slægt; og dog
tilhører dette slægtens håb også stamfaderen Noa.
Sådan tjener denne tekst også til, at vi af den skal lære
og være visse på, at børn er en Guds gave og alene komme
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af Guds velsignelse, som også Sl 127, 3 viser. Hedningerne, som ikke er undervist med Guds ord, mener, at den
menneskelige slægts forøgelse dels sker af naturen, dels
også af et blot tilfælde, især fordi de folk ofte ikke har
børn, som man anser for mest egnede til at få dem. Derfor
takker de ikke Gud for denne gave, tager heller ikke imod
børnene som en gave af Gud.
v2. Hos alle de vilde dyr, hos alle himlens fugle, hos alle krybdyr på jorden og hos alle havets fisk skal der være frygt og
rædsel for jer; de er givet i jeres magt.

Dette er ord, hvorved menneskets herredømme forøges, og
det ser ud, som det er sagt for at gøre trøsten ret overstrømmende. For skønt alle dyr efter skabelsen blev mennesket
underlagt, så læser vi dog ikke, at dyrene frygtede og flygtede sådan for menneskene, som Moses her viser. Men
grunden dertil er, at dyrene hidtil ikke havde været givet
mennesket til at dræbes og spises; men mennesket var kun
ligesom en borgerlig herre over dyrene, og ikke deres morder og spiser.
Men her underkastes de mennesket som en tyran, der
har fuldkommen magt til at dræbe dem eller lade dem
blive i live. Fordi han sådan pålægger dem et tungt åg, men
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indrømmer mennesket et større og alvorligere herredømme, må dyrene frygte og ræddes mere for mennesket.
Ligesom vi jo ser, at også de tamme dyr kun nødig lader
sig gribe; for de føler menneskets alvorlige herredømme,
og af naturen går deres fare dem til hjerte, hvilket ikke var
sådan før denne Herrens befaling, efter min tro. For hidtil
brugte de kun dyrene til det arbejde, som de kunne udføre,
og til ofre, ikke til spise eller næring. Og denne forøgelse
eller bekræftelse af herredømmet tjener også til, at Gud ligesom ved en særlig forrettighed, som patriarkerne ikke
havde, viser, at han er mennesket venlig og nådig.
Derfor skal man ikke agte denne velgerning, hvorved
herredømmet over dyrene overgives til mennesket, for
ringe. For det er en særlig Guds gave, som hedningerne,
der ikke har Guds ord, ikke kender til, og vi nyder denne
gave allermest. For dengang da denne befaling blev sagt
til Noa, og denne forrettighed blev givet ham, behøvede
man den endnu ikke. For dengang havde nogle få mennesker hele jorden i eje, derfor havde de af jorden overflod
nok på frugter og det var ikke nødvendigt, dertil at føje
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kødet af dyrene. Men vi kan nu ikke ernære os bare af jordens frugter, hvis ikke denne store velgerning var overgået
os, at vi tør spise dyrenes, fuglenes og fiskenes kød.
Derfor beskikker dette ord slagterbænken, og lægger
harer, høns og gæs i gryden og pryder og fylder bordet
med alle slags retter. Og nøden gør folk flinke og duelige,
så de ikke alene gør jagt på de vilde dyr, men også hjemme
i huset med omhu fremavler andre dyr, som de bruger til
føde. Gud gør sig derfor på dette sted ligesom til en slagter; for ved sit ord slagter og dræber han de dyr, som er
tjenlige til mad. Den bedrøvelse, som den fromme Noa
følte under Syndfloden, erstattede og belønnede han derfor ligesom med rig trøst; for derfor er han nu betænkt på,
desto bedre at pleje ham.
Derfor må vi ikke tro, at det sker tilfældigvis, sådan
som hedningerne tænker, og mener, at det altid har været
skik og brug at slagte dyr; men ved Guds ord bliver dette
anordnet eller meget mere tilladt. For man havde ikke
uden at synde kunnet dræbe noget dyr, hvis ikke Gud klart
havde tilladt det i sit ord. Derfor er det en stor frihed, at
mennesket frit og ustraffet tør dræbe alle dyr, som er tjenlige til mad, og at man kan spise deraf. Og hvis kun én
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slags dyr havde været forordnet til dette brug, så havde det
dog været en stor velgerning. Hvor langt større en gave er
det da ikke, at mennesket får magt over alle dyr, som er
tjenlige til føde?
Dette forstår de ugudelige og hedningerne ikke; heller
ikke kender filosofferne noget dertil. For de mener, at
dette har været skik og brug til enhver tid. Men vi skal
sandelig sætte sådanne ting højt og sætte stor pris derpå,
for derved at gøre vore samvittigheder frie og trygge i henseende til dette brug af skabningerne, som Gud har beskikket og tilladt; nemlig at der ikke er nogen lov, hvorved det
forbydes at spise deraf. Derfor kan der heller ikke være
nogen synd i at bruge dem, sådan som de skændige paver
også i disse ting bespottelig har besværet kirken.
Sådan er nu ved disse ord menneskets herredømme
forøget, og de ufornuftige dyr er mennesket underkastet
lige til døden. Derfor frygter og flygter de for mennesket
på grund af denne nye og i verden forhen ikke brugte ordning. For Adam havde det været en gru at dræbe en ringe
fugl for at spise den. Men nu, da ordet kommer dertil, forstår vi, at det er en særlig velgerning af Gud, at Gud sådan
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har bespist og forsynet køkkenet med alle slags kød. Sidenhen forsyner han også kælderen, når han nemlig viser
mennesket, hvordan det skal plante og dyrke vinen.
Derfor er dette sikre og herlige vidnesbyrd om, at Gud
ikke længere er vred på mennesket, men gunstig imod det.
Og denne historie foreholder os eksempler på begge dele,
nemlig på, at ligesom Guds vrede, når den ret begynder, er
utålelig, sådan er også hans nåde og barmhjertighed, når
den atter begynder at fremlyse, uendelig og uden grænse.
Og af den grund er Guds godhed og barmhjertighed rigeligere og overflødigere, fordi den hører til Guds væsen,
mens derimod vreden egentlig er en sådan gerning, som er
Gud aldeles imod, og som han foretager sig imod sin natur, nemlig når menneskenes ondskab foranlediger ham
dertil.
v3. Alt, hvad der rører sig og lever, skal I have til føde. Jeg
giver jer det alt sammen, ligesom jeg gav jer de grønne planter.

Her opstår et spørgsmål. Ovenfor antydede Moses en forskel mellem de rene og de urene dyr; men her taler han
uden forskel om alle dyr i almindelighed. Tillod da Gud
mennesket at spise også de urene dyr? For hans ord: alt
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det, som vrimler, som lever, lyder jo ganske uden undtagelse. Nu er der dem, som mener, at folk på Noas tid
brugte alle slags dyr, både rene og urene, til spise. Men jeg
forstår det anderledes. For fordi man ovenfor skelnede
mellem de rene og de urene dyr, og denne forskel sidenhen
omhyggelig overholdes i loven, så er det min tro, at hvad
spisen angår, brugte mennesket alene de rene dyr, det er,
dem, som man kunne ofre.
Sådan må man i forståelsen af disse ord, der er sagt i
almindelighed, gøre en forskel, sådan nemlig: alt, som
vrimler, som lever, nemlig af rene dyr, skal være jeres
spise. For naturen føler afsky for slanger, ulve, ravne, mus
og rotter, skønt man finder at nogle folkeslag også bruger
disse til spise og synes de smage godt – sådan går da frygt
og rædsel for mennesket over alle dyr på jorden, så et menneske kan dræbe dem. Men deraf følger ikke at han spiser
af dem alle. Og det ser ud til, at også Noa kun bruge de
rene, dem nemlig, som han vidste man også kunne ofre.
Men her opstår et andet spørgsmål, som skaffer os
mere at tænke på, nemlig hvordan skræk og rædsel for
mennesket kan være over alle dyr, da jo dog ulve, løver,
bjørne, vildsvin og tigre spiser mennesket, og menneskene
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er bange for dem, ligesom vi jo også flygter for alle slanger, så snart vi kun ser dem? Hvad skal vi da svare hertil?
Er da ikke Guds ord sandt? Svar: om vi end for farens
skyld flygter for disse dyr og er bange for dem, så er det
dog sandt, at frygten for mennesket er over dem. For når
selv de allervildeste dyr får øje på et menneske, så forfærdes de og flygter for det. Men når man endelig tirrer dem,
så sejrer de på grund af deres legemes styrke.
Men hvorfor forfærdes de, kunne man spørge, da de jo
dog er stærkere? Svar: De véd, at mennesket er begavet
med fornuft, som overvinder alle dyr. For endog elefanter,
løver, tigre tæmmes ved menneskenes duelighed. Hvad
derfor mennesket ikke kan udrette ved sin styrke, det udretter han ved sin fornufts kunst, kraft og behændighed.
For hvordan var det ellers muligt, at et barn på ti år kunne
vogte og styre hele flokke kvæg, eller styre en hest, som
dog er et særlig modigt og stærkt dyr, hvorhen det vil, og
tvinge den snart til at springe, snart til at gå langsomt? Alt
dette sker ved menneskets list og ikke ved dets styrke.
Derfor er dette tilstrækkelig klare beviser på, at frygten for
mennesket forbliver hos dyrene, selv om de gør mennesket
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skade, når de tirres og opægges, og derfor også frygtes af
menneskene igen.
Og jeg tvivler ikke på, at på Noas og de nærmeste fædres tider skrækken hos dyrene var større, da retfærdighed
var i gang og gænge, og der var færre synder. Da derfor
sidenhen livets hellighed og fromheden kom i forfald, og
synderne formerede sig, tog også denne velsignelse af, og
dyrene begyndte næsten at blive syndens straf, sådan som
Moses truer i 5 Mos 32, 24, at Gud vil sende dyrs tænder
på dem. Og hvilken gruelig plage var der ikke i ørkenen
med de gloende slanger i 4 Mos 21, 6. I 2 Kong 2, 24 står
der, at bjørne sønderrev de drenge, som havde gjort nar af
profeten Elisa. Hvorfor forblev da ikke også her skrækken
for mennesket hos dyrene? Hvorfor rasede de sådan mod
menneskene? Var ikke årsagen dertil synden?
Sådan sagde jeg også ovenfor, at der opstår nye
straffe, når nye synder formere sig, ligesom vi i vor tid har
nye plager og sygdomme, som svedesygen og lignende
nye plager. I 42 anrettede græshopper hist og her stor
skade på landet i Polen og Schlesien osv.
Sådan forjættede Gud såtid og høst, hede og frost; og
dog straffer han på den måde vore synder, at undertiden
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både udsæden og høsten ødelægges og fordærves ved
ugunstigt vejr; sådan var der i året 1540 en stor tørke, og i
de to næste år næsten bare regn. Fordi verden nu er på det
værste, hvad under er det da, om sådan velsignelsen tages
fra os, og i dens sted kommer forbandelse, sådan at dyrene,
som skulle frygte for os mennesker, hvis vi var fromme,
nu forskrækker os og gør os skade?
Sodomitternes land var fordum et Paradis; men for
syndens skyld kom det derhen med det, at det er blevet en
svovlpøl. Og de, som har set disse steder, siger, at der skal
vokse de allerskønneste æbler; men skærer man dem op,
så er de indvendig fulde af aske og fæl lugt. Grunden er
den, at de ikke påskønnede Guds gaver og velsignelse,
men misbrugte den efter sin lyst og vilje. Dertil spottede
de Gud, opblæste ved disse velsignelser og goder og forfulgte hans hellige. Derfor blev da velsignelsen taget fra
dem, og alt blev opfyldt af forbandelse. Dette er det rette
svar og opløsning på dette spørgsmål, hvordan det kan gå
til, at, skønt der hos de vilde dyr er nogle tegn til, at de er
bange for mennesket, vi dog meget mere frygter for dem,
og de gør os skade.
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Jeg tvivler ikke på, at der i dette land, her omkring
Wittenberg, før i tiden har boet de værste mennesker. For
hvorfra skulle vel ellers den sandede og ufrugtbare jord
være kommet? Og byernes og landsbyernes navne viser,
at der før har boet jøder heromkring. For hvor der bor onde
mennesker, der fordærves med tiden også jorden ved Guds
forbandelse.
I Brügge i Flandern var der før i tiden en bekendt havn;
men fra den tid af, da de holdt kejser Maximilian i fangenskab der, har havet trukket sig tilbage og blevet borte, så
der nu ikke længere er nogen havn der. Det samme siger
man nu også om Venedig. Og det er intet under, eftersom
til de utallige synder, som findes i store byer, også kommer
beskyttelse og forsvar for afguderiet, og forfølgelse af
evangeliet.
v4. Men kød med liv i, med blod i, må I ikke spise.

Hvad vi hidtil har hørt, har alene angået husstyret. Her giver nu Herren et bud, som angår staten og det borgerlige
liv. For fordi det nu skulle være ligeså lidt synd at slagte
en okse eller et får til spise, som at plukke en blomst eller
urt på marken, kunne man frygte for, at menneskene ville
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misbruge denne frihed, som Gud havde givet dem over dyrene, og fra nu af også tage sig til at udgyde menneskenes
blod. Derfor giver Gud her en ny lov, at man ikke skal udgyde menneskeblod, og indskrænker også noget friheden
til at spise kød; for han vil, at man ikke skal spise kødet,
før det er renset fra blodet.
Men denne tekst er på hebraisk meget utydelig, hvorfor da også lærerne har gjort sig mange tanker derom, som
det her er overflødigt at opregne alle sammen. For denne
regel overholder jeg altid, at i Den Hellige Skrift skal ordene tjene sagerne og indholdet, og ikke indholdet ordene.
Derfor bryder jeg mig intet om deres dom og formening,
som tyder ordene efter sit eget hoved og vil, at de skal tjene
de tanker, hvormed de læser Skriften.
Lad os derfor først betragte grammatikken. Det hebraiske ord nefesch betyder egentlig en levende skabning, såsom okser, får, mennesker osv. For det betyder ikke noget
blot legemligt, men noget, som både har legeme og liv,
sådan når Kristus siger i Joh 10, 15: Jeg giver mit liv for
fårene, hvormed han ikke mener andet end det legemlige
eller naturlige liv. Men ordet basar betyder kød, hvilket er
et stykke af et groft stof, og dog har sit liv og sin puls, ikke
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af legemet, men af sjælen. For kød eller legeme i sig selv,
uden sjæl, er intet andet end en klods eller en sten; men
når det oplives og bevæges af sjælen, da bevæges blodet
og alt, som er i dyret.
Nu forbyder Herren her at spise et sådant legeme, som
endnu har en levende sjæl, der rører og bevæger sig, sådan
som høgen spiser kyllingerne, ulven fårene, ikke slagtede,
men levende. Denne grusomhed forbyder Gud her, og indskrænker således friheden til at dræbe, at det ikke skal ske
på ufornuftig vis, sådan som dyrene dræber hinanden, idet
man spiser legemerne eller deres lemmer levende, men at
slagtningen skal foregå på samme måde som det skete ved
ofrene foran alteret, idet dyrene slagtedes uden grusomhed
og ofredes til Herren, når blodet var vasket godt af. Dette,
mener jeg, er den rette mening, som også nogle af jødernes
lærere følger, nemlig at vi ikke skal spise råt kød, og noget,
hvorpå lemmerne endnu rører sig, sådan som man opdigter
om de uhyre læstrygoner og kykloper, at de spiser levende
dyr og mennesker.
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v5. Og jeres eget blod vil jeg kræve hævn for; af ethvert dyr vil
jeg kræve hævn for det, og af ethvert menneske vil jeg kræve
hævn for et menneskes liv.

Den hebraiske tekst er her utydeligere end i de foregående
stykker, og Lyra sætter her, efter rabbinernes opfattelse af
stedet, flere forskellige slags mord; for han deler dette vers
i to dele, og udlægger hver del på en dobbelt måde. Den
første del af dette sprog anvender han på dem, som afliver
sig selv. Og hvis denne opfattelse er rigtig, så bliver i
denne tekst udødeligheden bekræftet. For hvordan kunne
Gud have noget med den at bestille, som var død og ikke
længere til? For her hentydes til den straf for synden, som
skal ramme efter dette liv. Men imod denne mening, synes
jeg, er grammatikken. For om jeg end ikke anser mig for
nogen udlært hebræer, så synes jeg dog fuldt og fast, at
ordene ikke giver en sådan mening og betydning.
Som den anden slags mord sætter han, når menneskene
kastes for vilde dyr, som man før i tiden gjorde i skuespil
og i teatrene, hvilket var grusomme og umenneskelige
skuespil. Det tredje, når en får en anden til at begå et mord.
Det fjerde, når en nær slægtning dræber den anden osv.
Denne inddeling ville jeg ikke synes så særlig dårlig om,
hvis man kunne bevise den af teksten. Men det er et jødisk
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påfund, som er kommet deraf, at jøderne var forbitrede på
de romerske love.
Derfor er denne mening mere enfoldig, om du forstår
teksten sådan, at den i almindelighed forbyder alle slags
mord og drab, som det femte bud også gør: Du må ikke slå
ihjel. For Gud vil, at man heller ikke skal dræbe et dyr,
medmindre det er til offer, eller til nytte og brug for menneskene. Langt mindre vil han, at man skal dræbe et menneske, medmindre det sker ifølge Guds bud og anordning.
Sådan forbydes først at dræbe vilkårlig og på umenneskelig måde. For til tugt henhører, at man ikke dræber dyrene af letsindighed og uden grund, som man vil, tillige at
man ikke spiser deres kød råt og urent osv. Dernæst forbyder han det ene menneske at slå det andet ihjel, det ske
på hvad måde det vil. For vil Gud kræve hævn af det dyr,
som dræber et menneske, hvor meget alvorligere vil han
da kræve det af menneskets hånd? Derfor henhører denne
tekst til det femte bud, at ingen skal udgyde menneskeblod.
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v6. Den, der udgyder menneskets blod, skal få sit blod udgydt
af mennesker.

Den latinske oversætter har her af skødesløshed, som han
ikke kan roses for, udeladt det nødvendige ord ba-Adam,
ved mennesket. For det viser forskellen mellem tiden før
og efter Syndfloden. For fordum havde Kain dræbt sin
broder Abel; men dengang havde Gud, for at hædre det
menneskelige blod, truet den med syvfold straf, som atter
dræbte Kain. Sådan ville han ikke, at en morder igen skulle
dræbes, ikke engang på lovlig vis. Og skønt Adam alvorlig
straffede hans mords synd, idet han nemlig udstødte ham
af kirken, så turde han dog ikke atter pålægge ham dødsstraf.
Men her forordner Herren en ny lov og vil, at morderne atter skal dræbes af mennesker, hvilket hidtil ikke
havde været i brug i verden. For Gud havde forbeholdt sig
og selv overtaget al dom. Da han nu derfor så, at verden
blev værre dag for dag, straffede han til sidst den ugudelige verden med Syndfloden. Men her meddeler han også
mennesket sin magt, idet han giver det magt over liv og
død blandt menneskene; dog kun sådan, at nogen var skyldig i udgydt blod. For den, der ikke har ret til at dræbe et
menneske, og alligevel dræber det, ham underkaster Gud

965

ikke alene sin dom, men også menneskets sværd. Derfor
siger man med rette, når en sådan dræbes, at han er straffet
og dræbt af Gud, skønt han dræbes med menneskets
sværd. For hvis dette Guds bud ikke var, så ville det være
ligeså lidt ret at dræbe en morder, som det var før Syndfloden.
Derfor er dette oprindelsen, hvoraf al menneskelig ret
har sit udspring. For giver Gud mennesket magt over liv
og død, så giver han ham dog bestemt også magt over det,
som er mindre, såsom ejendom, hus og hjem, hustru, børn
og tjenestefolk, jord osv. For Gud vil, at alt skal være under en eller andens magt, for at forbrydere kan straffes.
For her skal man gøre denne forskel mellem Guds og
menneskenes magt. Gud har ret og magt til at dræbe os,
skønt verden ikke kan lægge os noget til last, men vi for
den er uskyldige. For den synd, som er os alle medfødt,
gør os alle skyldige for Gud. Men menneskene har først da
magt til at dræbe, når vi er skyldige for verden, og misgerningen helt sikkert er for hånden. Derfor er domstole forordnede og rettergang bestemt, hvormed man først må undersøge og få bevis i sagen, før man fælder dommen over
livet.
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Derfor skal man lægge nøje mærke til denne tekst,
hvori Gud har indsat og anordnet øvrigheden, ikke alene
for at den skal dømme over livet, men også over ringere
ting, end livet, som at øvrigheden skal straffe børns ulydighed, tyveri, ægteskabsbrud, falsk ed, med et ord: alle
synder, som er forbudt i den anden tavle. For den, der tillader at fælde dom over livet, han tillader også at fælde
dom over andre ting, som er ringere og mindre end livet.
Derfor er det en herlig tekst og værd, at man vel mærker den, at Gud har forordnet øvrigheden og lagt sværdet i
dens hånd, så den skal holde styr på menneskets trods, så
ikke grusomhed og andre synder skal tage alt for meget
overhånd. Og havde ikke Gud givet og befalet mennesket
denne guddommelige magt, kære, hvad for et liv skulle vi
da føre? Fordi derfor Gud så, at der til alle tider ville være
megen ulykke og elendighed i verden, så har han forordnet
dette ydre middel, som verden endnu ikke havde haft, så
ondskaben ikke skulle forøges over alle grænser. Og derved har han ligesom omgivet os med mure og bevaret vort
liv og gods.
Og dette er et ligeså stort tegn og bevis på Guds store
kærlighed til mennesket, som at han lover det, at han fra
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nu af vil holde op med at sende en syndflod og ikke tiere
ved den fordærve alt, og tillader ham at spise kød for at
opretholde dette liv.
v6b. For i sit billede skabte Gud mennesket..

Dette er en kraftig grund, hvorfor han ikke vil, at man med
forsæt skal dræbe et menneske, nemlig at det er Guds ædleste skabning, ikke skabt sådan som dyrene, men i Guds
billede. Skønt mennesket, som ovenfor vist, ved synden har
mistet dette, så er det dog sådan dermed, at det ved ordet
og Helligånden atter kan opnås. Dette billede vil Gud at
den ene skal ære hos den anden, og vil ikke, at vi indbyrdes
skal være tyranniske mod hinanden og udgyde blod. Men
den, der ikke vil ære eller frygte dette billede hos mennesket, men vil følge sin vrede eller sorg eller sine drifter,
der er de allerdårligste rådgivere, som en har kaldt dem,
hans liv overgiver Gud til øvrigheden og befaler, at man
atter skal udgyde hans blod.
Denne tekst indsætter og beskikker således en øvrighed i verden, som ikke var før Syndfloden, som man kan
se af Kains og Lemeks eksempel, som ikke igen dræbes,
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uagtet dog de hellige fædre var dommere over sådanne offentlige handlinger. Men her byder Gud, at de, som har
sværdet, skal bruge det mod dem, som har udgydt blod.
Og her besvares således den indvending, som har voldt
Platon og alle vise mænd megen bekymring. For disse
slutter, at man ikke uden uret kan føre regeringen. Grunden dertil er da den, at alle mennesker indbyrdes er af lige
stand og værdighed. For hvorfor er kejseren en hersker i
verden? Hvorfor er de andre ham lydige, da jo dog han lige
så vel er et menneske som de andre, dertil ikke bedre, ikke
stærkere, og kan dø ligeså snart, som en anden; for han er
ganske ligedan beskaffen, som andre mennesker. Derfor
synes det at være tyranni, at han, uagtet han er andre mennesker lig, alligevel anmasser sig at herske over andre
mennesker; for hvis han er andre mennesker lig, så øver
han den højeste vold og uret, når han ikke vil være som
andre mennesker, men med tyranni hæver sig over dem.
Sådan slutter fornuften, finder heller ikke noget derpå
at udsætte. Men vi, som har ordet, ser, at Guds bud strider
derimod; for han ordner og indsætter det sådan. Derfor
sømmer det sig for os at underkaste os den guddommelige
ordning og finde os i den, så til de andre synder ikke også
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denne skal lægges, at vi i dette stykke bliver Guds vilje
ulydige, da det jo dog, som vi selv kan se og forstå, på så
mange måder er vort liv tjenligt og nyttigt.
Sådan tillader nu denne tekst at slagte dyrene i åndeligt
og verdsligt øjemed, det er, til ofre og til dagligt brug. Men
at dræbe mennesket, forbyder den ganske og aldeles. For
mennesket er skabt i Guds billede. Den, der nu ikke adlyder denne Guds vilje, ham overgiver Gud til øvrigheden,
for at den atter skal lade ham dræbe.
v7. Men I skal blive frugtbare og talrige, I skal vrimle på jorden
og blive talrige på den.

Fordi nu Gud har tilladt at slagte kvæget og de andre dyr,
ikke alene til ofrene, men også til spise for mennesket,
men har forbudt at dræbe mennesket, så følger nu her årsagen, hvorfor Gud så alvorlig forbyder mord og er
fjendsk imod det, nemlig fordi han vil, at menneskene skal
formere sig på jorden. Men mord gør jorden øde og tom,
sådan som vi ser det går i krige. Fordi Gud således har
skabt jorden, ikke uden hensigt, men for at den skal bebos,
sådan som Esajas siger i 45, 18, og derfor gør den frugtbar
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med regn og sol, så er han derfor dem fjendsk, som udrydder dem, der skal bo på den; for hans vilje og lyst er livet,
og ikke døden, Sl 30, 3.
Disse og lignende sprog er taget af sådanne forjættelser, som denne her er, at Gud befaler mennesket, at det
skal blive talrige. For derved viser han klart, at han hellere
vil levendegøre og gøre godt, end vredes og dræbe. For
hvorfor skulle han ellers så alvorlig forbyde mord? Og
hvorfor skulle ellers smitsom syge og pest være så sjælden? For en almindelig pest eller epidemi indtræffer
næppe én gang i ti år. Men mennesker fødes der hver dag,
sådan formere også dyrene sig daglig og der vokser utallig
mange frugter.
Alt dette viser, at Gud ikke elsker døden men livet; ligesom han også i begyndelsen skabte mennesket ikke til at
dø, men til at leve. Men ved Djævelens misundelse er døden kommet ind i verden, Visd 2, 24. Og dog bevares også
efter synden resten af velsignelsen sådan, at vi af Guds
vilje mod os klart kan slutte, at han elsker livet mere end
døden. Og det er godt, at man sysler meget med sådanne
tanker, for derved vil vi visselig, som Salomo siger i Ordsp
18, 22, opnå Herrens velbehag.
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v8–11. Gud sagde til Noa og hans sønner: »Nu opretter jeg min
pagt med jer og med jeres efterkommere, med hvert levende
væsen hos jer, fuglene, kvæget og alle de vilde dyr hos jer, alle
der gik ud af arken, alle jordens dyr. Jeg opretter min pagt med
jer: Aldrig mere skal alt levende udryddes af vandfloden. En
vandflod skal aldrig mere ødelægge jorden.«

Hvad der er årsagen til, at Moses i denne beskrivelse er så
vidtløftig og bruger så mange ord, har jeg ovenfor sagt
flere gange, for Helligånden bruger ikke unødvendig
mange ord. Den, der derfor betænker, i hvor stor bæven,
frygt, sorg og fare Noa var med alle sine, han vil let kunne
forstå, at den højeste nødvendighed krævede, at Gud så
ofte gentager og indprenter de samme ord.
Men fordi den pagt, hvorom han her taler, ikke alene
angår mennesket, men sammenfatter alle levende dyr, må
man ikke forstå den om forjættelsen om det velsignede afkom, men om dette legemlige eller naturlige liv, som foruden os også de ufornuftige dyr har, at nemlig Gud herefter ikke mere vil ødelægge det ved Syndfloden.
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v12–16. Gud sagde: »Dette er tegnet på den evige pagt, som
jeg vil stifte mellem mig og jer og alle levende væsener hos jer.
Jeg sætter min bue i skyerne; den skal være tegn på pagten
mellem mig og jorden. Når jeg samler skyer over jorden og
buen kommer til syne i skyerne, da husker jeg på min pagt med
jer og alle levende væsener, alt levende; vandet skal aldrig
mere blive til en vandflod, der ødelægger alt levende. Når buen
viser sig i skyerne, vil jeg se den og huske på den evige pagt,
som er mellem Gud og alle levende væsener, alt levende på jorden.«

Dette ord til evig tid skal man nøje mærke; for det har ikke
alene hensyn til de mennesker og dyr, som dengang var,
men til alle efterkommere, som vil være indtil verdens
ende. Og denne tekst lærer os også, hvordan Gud til sine
forjættelser altid plejer at føje et tegn, som jeg også ovenfor i det tredje kapitel viste ved de kjortler af skind, som
han havde iført de nøgne mennesker, Adam og Eva, til
tegn på, at han ville tage sig af dem, beskytte og opretholde
dem.
Og den allegori eller hemmelighedsfulde udtydning,
som nogle her gør, er ikke upassende, at ligesom skindet
af et dødt får varmer legemet, sådan varmer Kristus også
os, efter at han er død, med sin Ånd, og skal på den yderste
dag opvække og levendegøre os. Nogle siger, at han iførte
dem kjortlerne til tegn på, at de var dødelige. Men dette
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var dem ikke så fornødent, fordi hele vort liv uden det formaner og minder os om, at vi er dødelige; men det var dem
mere fornødent at få et livets tegn, hvoraf de kunne se
Guds gunst og velsignelse. For det er tegnenes egentlige
art, at de trøster, ikke at de forfærder. Og i denne hensigt
indsatte Gud også regnbuens tegn og knyttede den til sit
løfte.
Ligesom derfor Gud ovenfor taler med sig selv om, at
han angrer denne gruelige straf, og forjætter, at han fra nu
af ikke mere vil lade en sådan straf udgå, fordi menneskets
hjertes tanke er ond fra ungdommen af, og hvis han altid
ville straffe det onde, måtte han hver dag have en ny syndflod: sådan forjætter han kun her ved et ord, som blev talt
til mennesket enten ved en engel, eller (hvad der er muligt)
ved Noas mund, at der aldrig mere skulle komme nogen
syndflod på jorden. Men at ét og det samme så ofte gentages, er et bevis på særlig kærlighed til mennesket, som han
gerne ville rigtig indprente, at det ikke længere skulle være
bange for en sådan straf, men vente velsignelse og al slags
godhed af ham.
Og denne trøst behøvede Noa og hans børn såre godt.
For et menneske, som er ydmyget af Gud, kan ikke
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glemme sin lidelse og smerte. For straffen erindres meget
bedre end velgerningen, som vi også kan se på børn, når
de får ris; skønt moderen sidenhen giver gode ord og søger
at gøre dem blide igen på alle måder, så er dog sorgen så
dybt i deres hjerter, at de ofte sukker og længe efter må
græde. Hvor langt vanskeligere har da ikke trøsten for at
komme ret ind i den samvittighed, som har erfaret Guds
vrede og dødens skræk, som sidenhen så fast og dybt hænger fast ved hjertet, at det endnu skælver og frygter, selv
når det trøstes og bevises velgerninger?
Derfor viser Gud her på så mange måder sin gode vilje,
udøser sin barmhjertighed med særlig glæde, ligesom en
moder, der giver det forskrækkede børn så mange gode ord
og venlig spøger med det, indtil det til sidst må glemme
gråden og smile til hende.
Sådan er dette en rigtig veltalende og rig trøst, som på
mange måder fremhæves efter de stakkels menneskers behov, som et helt år havde set Guds gruelige og uudsigelige
vrede rase så voldsomt. Derfor kunne man ikke med ét eller to ord få talt dem den store frygt og skræk ud af sindet,

975

men der tiltrængtes mange ord, før de kunne glemme gråden og bedrøvelsen. For skønt de var hellige, så var dog
også de kød lige så vel som vi.
Og også vi behøver nu til dags en sådan trøst, for at vi
i så mange slags storme og anfægtelser ikke skal tvivle på,
at himlens sluser og afgrundens kilder jo er lukkede ved
Guds ord. For derfor ser man endnu regnbuen, for at den
skal være et sikkert tegn på, at der ikke mere skal komme
nogen almindelig syndflod. Derfor kræver denne forjættelse også af os en sådan tro på, at Gud har forbarmet sig
over den menneskelige slægt og fra nu af ikke længere vil
lade nogen almindelig syndflod udgå over os.
Fremdeles tvistes her, om der i regnbuen er naturlige
årsager, som har denne betydning? Og hvad filosofferne
siger derom, véd man, især Aristoteles om meteorerne, om
regnbuens farve og skyernes kraft, blandt hvilke den afmaler og danner sig i en rund form. Og de anfører ikke
upassende spejlet som noget lignende; for i det bryder ansigtet eller billedet sig, ligesom solens stråler får farve og
danne en bue, når de falder på en fugtig og hul sky. For i
sådanne ting ser fornuften, hvad der kommer sandheden
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nærmest, skønt den ikke overalt kan se eller erkende sandheden, for dette tilkommer ikke skabningen, men skaberen. Men der er ingen bog, som jeg i mit hele liv har haft
mindre tro til end denne om meteorerne, fordi den overalt
står på den grund, at alt i naturen sker af naturlige årsager.
Om regnbuen er det vist (skønt man også siger, at den
betyder tre dages regnvejr, hvilket jeg også indrømmer),
at den betyder, at der ikke skal komme nogen syndflod
mere. Og dog betyder den dette, ikke af en naturlig årsag,
men kun ved Guds ord, fordi Gud sådan har besluttet og
bestemt det ved sit ord. For ligesom omskærelsen var et
tegn på, at dette folk var Guds folk, hvilket dog omskærelsen ikke i sig selv kunne betyde, men alene ved Guds ord,
som var føjet dertil, og ligesom kjortlerne af skind betyde
liv og opretholdelse, ikke sådan, som om de blot efter sin
natur kunne have denne betydning, men fordi Gud havde
forjættet det sådan: på samme måde betyder regnbuen i
skyerne, at der ikke oftere skal komme nogen syndflod,
ikke af nogen naturlig årsag, men på grund af Guds ord.
Hvad man nu herom kan gøre sig for naturlige tanker
og spekulationer, det foragter jeg heller ikke aldeles, men
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fordi man ikke sikkert og fast kan godtgøre og bevise det,
så sætter jeg ikke alt for megen lid dertil. Og de årsager,
som Aristoteles anfører om en fugtig og hul sky, er ikke
sikre. For der kan godt være sådanne skyer, uden at der
dog bliver nogen regnbue, ligesom også regnbuen kan
blive større eller mindre efter som midlet er, om det er tæt
eller tyndt. Sådan har jeg her i Wittenberg set en regnbue,
som var kredsformet, ganske rund, og gik i ét, ikke sådan
afskåren på jordens flade, som den i almindelighed viser
sig. Hvordan går det da til, at regnbuerne snart dannes og
ses sådan, snart igen anderledes? Her kan vel en filosof
optænke noget, idet han holder det for en skam, at han ikke
skulle kunne angive årsagerne til alle ting; men mig vil han
ikke kunne snakke så godt for eller få mig til at tro, at han
taler sandt.
Den eneste faste og ganske visse påstand er, at disse
ildtegn i luften alle er Guds gerninger eller også Djævelens. Sådan tvivler jeg heller ikke på, at disse flyvende drager, springende geder, spyd og lignende gerninger skriver
sig fra de onde ånder, som får dette i stand i luften, enten
for at forfærde eller bedrage folk. Hedningerne anså de ildflammer, som man ser over skibene, for Castor og Pollux.
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Sådan ser man undertiden ligesom en måne over hestenes
ører, hvilket alt sammen bestemt ikke er andet end djævlenes hekseri i luften. Skønt Aristoteles mener, at det er en
luft, som antændes, ligesom han også om kometerne siger,
at det er en dunst, som antændes i luften.
Men mig synes det at være langt sikrere og tryggere,
at vi om sådanne ting taler a priori, det er sådan, at vi betragte dem som anordnet af Gud, sådan nemlig, at når Gud
vil, brænder en komet som et skrækkens tegn, ligesom
regnbuen skinner på himlen, når han vil, som et nådens
tegn. For hvem kan fatte og begribe alle årsagerne, hvoraf
det kommer, at regnbuen viser sig med sådanne skønne og
blandede farver og så ganske kredsrund? Det er sandelig
ikke sådan, at dette sker så tydelig og mesterlig på grund
af skyernes stilling eller udbredelse. Derfor står buen der
efter Guds vilje og forjættelse, for at forvisse både mennesker og dyr om, at der aldrig mere skal komme nogen
syndflod.
Og sådanne tegn skal påminde os om at være Gud taknemlige. For så ofte regnbuen lader sig se, prædiker den
for hele verden om den vrede, hvori Gud før i tiden ødelagde hele verden ved Syndfloden, og trøster os med, at vi
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herefter skal være visse på, at Gud er os god og nådig og
ikke mere vil bruge sådan gruelig straf. Sådan lærer den
både at frygte Gud og at tro, hvilket er de højeste dyder,
som filosofien ikke kender til, mens den kun taler om caussa materialis & formalis det er om, hvoraf den kommer,
og hvad den i sig selv er. Men caussa finalis, det er, hvorfor og hvortil Gud på himlen lader se en så skøn skabning,
det véd den ikke, men det viser teologien.
Sådan spørges her også, om regnbuen var til også før
Syndfloden? Og hermed har man det meget travlt. For
fordi der ovenfor står skrevet, at Gud på seks dage skabte
himmel og jord, og derefter på den syvende hvilede fra alle
sine gerninger, slutter de, at regnbuen må have været fra
begyndelsen af; ellers ville deraf følge, at Gud havde skabt
noget nyt uden for disse seks dage. Men det skal være sket
på Noas tid, at Gud tog regnbuen, som havde været skabt
fra begyndelsen af, og ved et nyt ord satte den til et særlig
tegn, efter at den i forvejen ganske vist havde været til,
men ikke havde haft nogen betydning. Til bestyrkelse for
denne mening har de anført det sprog af Salomo i Præd 1,
9: der er intet nyt under solen. Derfor, siger de, blev efter
de seks dage ingen skabning skabt fra nyt af.
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Men mig synes det modsatte at være sandt, nemlig at
regnbuen før ikke var til, men først skabes her, ligesom
kjortlerne af skind, hvormed Gud beklædte Adam og Eva,
dog sandelig ikke var blevet skabt i de seks dage, men blev
lavet efter Adams og Evas fald. derfor var de jo nye skabninger. For at Skriften siger i 1 Mos 2, 2, at Gud hvilede,
det er ikke sådan at forstå, at han sidenhen ikke skulle have
skabt mere; for Kristus siger i Joh 5, 17: Min fader arbejder indtil nu og jeg arbejder.
Men skønt teologerne har tvistet meget om dette Salomos sprog: intet nyt under solen, så er det dog let for enhver at se, at det ikke taler om Guds gerninger, men om
arvesynden, nemlig at mennesket endnu ganske har den
samme fornuft, som var i Adam efter faldet, den samme
lære og tale om skikke, om laster, om dyder, om næring,
om regering, som også en digter siger i et ord, at der ikke
kan siges noget, som ikke skulle være sagt engang før. For
i sandhed, der er intet nyt i menneskenes gerninger og alle
slags foretagender, men der er endnu de samme ord, tanker, planer, følelser, sorg, glæde og alt andet lignende, som
der forhen altid har været. Derfor er det tåbeligt, at man vil
udtyde dette sprog om Guds gerninger og skabninger.
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Derfor er det min tro, at regnbuen var en ny skabning,
som hidtil aldrig havde været set i verden, hvorved verden
først blev mindet om den forgangne vrede, hvis tegn og
spor regnbuen viser; for det andet skulle de ved den også
have trøst og forsikring om Guds nåde. For regnbuen er
ligesom en bog eller et maleri, hvori både vreden, som var
gået over, og nåden, som nu rådede, vises.
Om farverne spørges der også; nogle sætte fire: den
første brandrød, den anden gul, den tredje grøn, den fjerde
vandblå. Men jeg tror, at der kun er to, nemlig ildfarven
og vandfarven, og ildfarven er øverst, før end buen bryder
sig tilbage og bevirker, et genskin under sig; for sådan ombyttes det øverste med det nederste, som vi kan se i spejl.
Men hvor ild- og vandfarven kommer sammen og blandes
med hinanden, fremkommer der af brydningen også en gul
farve.
Men disse slags farver er af Gud med velberåd hu ordnede sådan, for at ikke alene vandfarven skulle være en
ihukommelse af den forbigangne vrede, men for at også
ildfarven skulle foreholde og afbilde os den kommende
dom. Det indvendige strøg i buen, som er blåt eller bærer
vandets farve, har sit bestemte sted og sin grænse, sådan
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at man tydelig kan se, hvor langt det går; men det udvendige, ildfarvede, svæver omkring og har intet tydelig afgrænset eller bestemt sted. For den første verden omkom
ved Syndfloden; men vreden havde en grænse; for noget
blev tilovers og reddedes, som siden efter blev til en anden
verden, men som også har en ende. Men når Gud ødelægger verden med ild, da skal ikke alene dette legemlige liv
dermed for bestandig være til ende, men de ugudelige skal
også have en evig dødens dom over sig i ilden, de fromme
derimod skal opvækkes til et nyt og evigt liv, som ikke
skal være legemligt, men åndeligt, om det end skal have
legemlig skikkelse.
Derfor skal vi lade dette tegn påminde os og deraf lære
at frygte Gud og forlade os på ham, for at vi, ligesom vi er
undgåede Syndflodens straf, sådan også må undgå ildens
straf. Sådanne tanker om regnbuen er langt nyttigere og
bedre end de filosofiske grublerier om, hvordan eller
hvoraf den kommer eller er gjort.
Sådan er vi nu færdige med historien om Syndfloden,
som Moses har beskrevet udførlig nok som et grueligt eksempel på en overstrømmende og næsten uendelig vrede
hos Gud, som man ikke med ord tilstrækkelig kan forfølge
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eller fremstille. Nu må vi også tale noget om den hemmelighedsfulde (allegoriske) betydning deraf, skønt jeg ofte
har vidnet, at jeg ikke er særlig glad for allegorier, som jeg
dog, mens jeg var ung, holdt så meget af, at jeg tænkte,
man måtte tyde alt allegorisk, hvortil jeg fik anledning af
Origenes og Hieronymus, som jeg beundrede som de allerhøjeste teologer; skønt også Augustin hyppig bruger allegorier.
Men skønt jeg fulgte deres eksempel, opdagede jeg til
sidst til min store skade, at jeg havde fulgt en forgæves
skygge og foragtet Skriftens rette saft og kraft. Derfor har
jeg sidenhen fået meget imod allegorier. Der er jo ganske
vist noget behageligt og lysteligt ved dem, især når de gå
ud på noget skønt, hvorfor jeg plejer at sammenligne dem
med skønne malerier. Men lige så meget bedre som den
naturlige farve på et levende legeme er end et maleri, om
det så end, som digteren siger, er prydet med Apelles’ farver og kommer de naturlige farver såre nær og ligner dem
meget, så meget bedre og kraftigere er historien i sig selv
end allegorien.
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Nu til dags holder gendøbernes ulærde hob over al
måde fast på allegorierne, ikke mindre end munkene, derfor er de så glade for de dunkle bøger, som Johannes’
Åbenbaring og det unyttige snak og digt i de to sidste Esras bøger. For deraf kan enhver få, hvad han vil. Sådan véd
vi også, at Müntzer, den oprørske ånd, omsatte alt til allegorier. Men i sandhed, den der uden overlæg enten selv
opdigter allegorier eller følger dem, som er opdigtede af
andre, han bliver ikke alene bedraget, men gør også den
højeste skade, som eksemplerne viser.
Derfor skal man enten aldeles undgå dem eller bruge
dem med den højeste forstand og betænksomhed, og gå
frem efter samme regel, som apostlene anvender, hvorom
jeg sidenhen vil tale, så vi ikke, ligesom teologisterne og
de pavelige lovgivere eller meget mere asinisterne (dvs. de
æselagtige) skal komme ind på stygge og fordærvelige
galskaber, sådan som vi kan se af den afskyelige junker
paves skrivelser og dekreter.
Dog skal man forstå dette sådan, at vi dog derfor ikke uden
videre forkaster alle allegorier. For vi ser, at også Kristus
selv og apostlene undertiden har brugt allegorier. Men
disse var sådan, at de stemmer overens med vor tro, efter
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Paulus’ regel i Rom 12, 6, hvor han formaner og byder, at
loven eller profetien skal bruges i forhold til vor tro.
Når jeg fremdeles forkaster allegorierne, så taler jeg
om dem, som en opdigter af sin egen ånd og forstand, uden
grund i Den Hellige Skrift. For de andre, som man fremfører efter troens regel og rettesnor, pryder og smykker
ikke alene læren, men trøster også samvittighederne.
Ligesom jo Peter anvender denne Syndflodens historie
til den allerskønneste allegori og udtydning, når han i 1 Pet
3, 21-22 siger, at Syndflodens modbillede, dåben, nu frelser os, hvilken ikke er renselse fra kødets urenhed, men en
god samvittigheds pagt med Gud ved Jesu Kristi opstandelse, som, efter at han er faren til himlen, er hos Guds
højre hånd, og opsluger døden, så vi skal blive arvinger til
det evige liv, og englene og magterne og kræfterne er ham
underlagt. Dette er i sandhed en ret teologisk allegori, det
er, en sådan, som stemmer med vor tro og er fuld af trøst.
En sådan er også den, som Kristus fremsætter i Joh 3,
14, om kobberslangen, som ophøjedes i ørkenen, ved hvilken de blev raske, som så på den, når de var bidt af slangerne. Ligeledes denne af Paulus i 1 Kor 10, 4: Vore fædre
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drak alle af den åndelige klippe osv. Dette er sådanne allegorier, som ikke alene stemmer smukt med den virkelige
begivenhed, men også underviser hjerterne om troen og er
nyttige for samvittighederne.
Men betragt derimod Hieronymus’, Origenes’ og Augustins allegorier for størstedelen; de har nemlig ingen
tanke om troen, når de gør allegorier, men opsøger dertil
filosofiske sprog, som hverken fremmer gode skikke eller
troen, ikke at tale om, at de også er tåbelige og dårlige nok.
Ovenfor hørte vi om Augustins allegori om mandens
og kvindens skabelse, som han anvender og tyder om menneskets højeste og laveste del, det er, om fornuften og de
indre drifter eller følelser. Men kære, sig mig, hvad skal
dog sådan opdigtelse til?
Men med rette prises paven som en gudfrygtig og lærd
allegorimager, han som vandrer så højt oppe: ”Gud skabte
de to store lys, solen og månen: solen er den pavelige højhed, fra hvilken den kejserlige majestæt får sit lys, ligesom
månen fra solen.” O uforskammethed over al uforskammethed! O forbandede ærgerrighed!
Sådan er det også, at de i denne historie sammenligner
arken med sin kirke, hvori paven er med sine kardinaler,
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biskopper og høje gejstlige; lægfolkene derimod svømmer
omkring på havet, det er, de er optaget af verdslige sysler,
bliver heller ikke salige, hvis ikke disse arkens eller kirkens styrere rakte hånden ud til dem eller kastede planker
eller reb ud til dem, for derved at trække dem til sig i kirken. For med et sådant maleri har munkene overalt bemalet kirken.
Origenes er dog bedre end paverne; for han anvender
i almindelighed sine allegorier blot på de ydre skikke. Men
hvordan det nu er dermed, så skal man overholde Paulus’
regel, som byder, at man skal gøre udlæggelsen i forhold
til troen; for dette tjener til kirkens opbyggelse og henhører egentlig til den. Om gerningerne kan også de hedenske
filosoffer undervise os, skønt de ikke véd noget om troen.
Sådan siger Paulus i 1 Kor 10, 2, at israelitterne blev
døbt til Moses i skyen og i havet. Hvis du her alene ville
se hen til den ydre måde og ordene, så blev også Farao
døbt, men sådan, at han med hele sit folk druknede og omkom i havet; men Israel gik igennem det uden skade og
mén, ligesom også Noa og hans sønner frelses i denne
Syndflodens dåb, mens hele den øvrige verden, som var
uden for arken, omkom i denne Syndflodens dåb. Dette er
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rigtig og passende talt. For i Skriften sammenlignes og
sammenstilles dåb og død. Derfor siger Paulus i Rom 6, 3:
Vi, så mange som er døbt til Kristus Jesus, er døbt til hans
død, og Kristus i Luk 12, 50: jeg må døbes med en dåb, og
hvor bange er jeg, indtil den bliver fuldbragt! Og til sine
disciple siger han i Matt 20, 23: med den dåb, som jeg døbes med, skal I døbes.
Efter denne betydning er Det Røde Hav ret egentlig
dåben, det er, døden og Guds vrede, sådan som man kan
se på Farao; og dog kommer Israel, der døbes med denne
dåb, igennem uden skade. Sådan er Syndfloden visselig
døden og Guds vrede, og dog frelses de troende midt i den.
Sådan opæder og sluger døden hele den menneskelige
slægt. For Guds vrede udgår uden forskel over onde og
gode, over fromme og ugudelige. Ligesom den syndflod,
som Noa led, ikke var noget andet end den, som verden
led, sådan var også Det Røde Hav, hvorigennem Farao og
Israels børn gik, ikke to forskellige, men ét hav. Men så er
der den forskel, at de, som tror, just frelses i denne død,
hvori de træder ind sammen med de ugudelige; men de
ugudelige omkommer. Ligesom Noa frelses, fordi han har
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arken, det er, Guds forjættelse og ord, hvori han lever; men
de ugudelige, som ikke tror ordet, lades uden hjælp.
Denne forskel har Helligånden villet vise, for at de
fromme efter dette eksempel skulle tro og ved Guds barmhjertighed håbe på sin frelse og salighed, selv midt i døden. For de har dåben, som er forbundet med livets forjættelse, ligesom Noa havde arken. Om der nu kun er én død,
både for den vise og for dåren, for Peter dør, Paulus dør
ikke anderledes, end sidenhen kejser Nero og alle ugudelige dør, så tror de dog, at de i døden frelses til et evigt liv.
Og dette håb er ikke forgæves; for de har den herre Kristus, som modtager deres ånd og på den yderste dag skal
opvække de troendes legemer til det evige liv.
Denne allegori har en stor nytte og tjener til hjerternes
trøst; for den viser os forskellen på enden. Hvis du vil betragte det med kødets øjne, da er Salomos ord i Præd 2, 16
sandt, at den vise dør tilligemed dåren, og at den retfærdige dør, som om Gud ikke elskede ham. Men her må du
bruge åndens øjne og mærke den forskel, at Israel træder
ned i Det Røde Hav og frelses; men da Farao vil gå efter
Israel, slår vandet sammen over ham, og han omkommer.
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Derfor er det én og samme tid, som de fromme og de ugudelige dør. Og i almindelighed er de frommes død forsmædelig, men de ugudeliges iøjnefaldende og herlig at se til;
men for Guds øjne er syndernes død en vederstyggelighed,
men de helliges død er dyrebar og kostelig; for den er helliget ved Kristus, ved hvem indgangen sker til det evige
liv.
For ligesom Syndfloden og Det Røde Hav er som tjenere, for at Noa og Israel kunne befries for døden og holdes i live, sådan er vor død heller ikke noget andet end en
anledning til livet, såfremt vi forbliver i troen. For da Israels børn står i sin største nød, deler havet sig pludselig og
står på højre og venstre side som en jernmur, så Israel kan
gå igennem uden fare og skade. Men hvorfor sker dette?
Just fordi døden måtte tjene til livet. For det er Guds kraft
og magt, hvorved Satans slag er omsonst, sådan som det
også gik i Paradiset. For der pønsede også Satan på, med
sin gift at dræbe hele den menneskelige slægt. Men hvad
sker? Ved denne salige skyld, som kirken synger, udvirkes, at Guds søn kommer ned i vort kød og forløser os fra
så stor jammer.
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Sådan giver denne allegori en skøn lære, trøst og styrkelse, nemlig at vi hverken skal frygte for død eller synd,
men foragte al fare og takke Gud for, at vi er kaldet sådan
og Gud handler sådan med os, at selv døden, som fortærer
hele verden, må tjene til vort liv, ligesom Syndfloden,
hvorved den forrige verden omkom, var en anledning til
Noas frelse, og Det Røde Hav, som borttog Farao, må
tjene til Israels børns redning.
Men denne trøst skal man også anvende på andre anfægtelser, for at vi må lære at foragte faren og have håb
selv dér, hvor der intet håb længere synes at være. Når sådan enten døden eller anden nød sætter ind på os, skal vi
opmuntre os og sige: se, her er dit røde hav, din syndflod,
din dåb og din død; her er dit liv (som en filosof sagde om
søfolkene) næppe en håndsbred fra døden; men frygt ikke:
denne fare er ligesom en håndfuld vand, hvorimod du ved
ordet har en syndflod af nåde; derfor skal døden ikke
dræbe dig, men skal være dig en hjælp og forfremmelse til
livet. For hvordan skulle døden kunne skade en kristen, da
man jo dog ikke på nogen anden måde kan undgå døden,
end gennem døden. For legemets hendøen er det nærmeste
foran åndens forløsning og kødets opstandelse, ligesom
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Noa i Syndfloden ikke føres ud på det faste land eller op i
træer eller på bjerge, men ud i Syndfloden, som dog ombragte alle de andre mennesker.
Derfor priser med rette profeterne så ofte disse Guds
underfulde gerninger, såsom toget gennem Det Røde Hav,
udgangen af Egypten og lignende. For der må havet, som
af naturen ikke kan andet end dræbe og ødelægge mennesket, stå stille og beskytte mennesket, så vandbølgerne
ikke gå over det. Hvad som derfor af naturen ikke er andet
end vrede, bliver for de troende nåde, og hvad der ikke er
andet end død, bliver liv. Hvad jammer der derfor er,
hvoraf dog dette liv har utallig meget, og hvorved vort legeme og gods fjendtlig angribes, det må alt sammen tjene
dig til salighed og glæde, hvis du er i arken, det er, hvis du
tror og griber Guds forjættelse, som er sket i Kristus, ja
sådan, at døden, som dog bortriver dig, må blive dig til liv,
og Helvede, som sluger dig, en vej til himlen.
Derfor siger Peter i 1 Pet 3, 21, at vandet i dåben, der
er Syndflodens modbillede, frelser os. For det vand, hvormed vi overgydes eller dyppes i, er døden. Og dog kommer af denne død eller dåb livet på grund af arken, hvori
vi frelses, det er, på grund af forjættelsens ord, som vi
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hænger fast ved. Denne allegori viser den kanoniske skrift
os, og det er ikke alene sikkert og uden fare, men også på
alle måder nyttigt, at vi omhyggelig betragter den; for den
viser os også i den sidste tid en herlig trøst.
Fædrene har til denne allegori også udtænkt en anden,
som er taget af arkens skikkelse og forhold. For et menneskes legeme fra issen til fodsålen er seks gange så langt,
som det er bredt. Nu holdt arken i bredden halvtreds alen,
men længden var seks gange så stor, nemlig tre hundrede
alen. Derfor siger de, at arken betyder den herre Kristus,
ved hvem alle forjættelser hænger. Den, der tror på ham,
har det evige liv, Joh 3, 16, og bliver i live også i Syndfloden, det er, i døden.
Dette er ikke dårlige eller upassende tanker, og, hvad
der behager mig mest derved, de stemmer med troen. Om
end derfor anvendelsen i et og andet kan fare vild, så er
dog grunden sikker og fast. Og der er ingen tvivl om, at
Helligånden på mange måder har afmalet de forjættelser,
som skulle opfyldes ved Kristus, og på mange måder har
fremstillet den underfulde måde, hvorpå hele den menneskelige slægt skulle frelses, nemlig ved troen på Kristus.
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Derfor er sådanne allegorier, om de end ikke træffer så
ganske nøje til, dog hverken ugudelige eller forargelige.
Om derfor end en kunne tage fejl, når han sagde, at
solen var Kristus, men månen kirken, som får sit lys fra
Kristi nåde, så var det dog en sådan vildfarelse, som ikke
beroede på nogen vildfarende, men på en sikker og fast
grundvold. Men når paven siger, at solen betyder hans pavelige højhed, men månen kejseren, da er ikke alene anvendelsen tåbelig og barnagtig, men også grundvolden er
fordærvelig og ugudelig. Derfor er sådanne allegorier ikke
af Helligånden, men optænkt og udfundet af løgnens ånd,
Djævelen.
Derfor skal man grunde allegorierne på Guds forjættelser og læren om troen, for at de kan trøste og styrke
hjerterne, sådan som Peters eksempel lærer os. For fordi
han ser, at Noa frelses midt i døden, og at arken er et redskab og hjælpemiddel til liv, så udtydes den med rette om
Kristus. For det må være en guddommelig kraft, som midt
i døden frelser og fører til livet, som Skriften siger om
Gud, at hos ham er udgange fra døden, Sl 68, 21, og at han
bevirker, at døden bliver anledning eller endog hjælp og
befordring til livet.
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Af denne omveksling kommer den måde i Skriften at
tale på, at lidelse, nød og fare sammenlignes med et bæger,
som beruser, hvilket egentlig er en fin underdrivelse og
formildelse i udtrykket. Ligesom også den herre Kristi lidelse kaldes en drik af bækken, Sl 110, 7; ligesom hvis en
ville sige, at det var et lægemiddel eller en saft, som, om
den end er bitter, dog med sin bitterhed helbreder og levendegør ved sin dræben. Men sådanne formildelser og
lempelige udtryk tjener os til trøst, for at vi skal lære at
foragte døden og anden fare, og desto frejdigere begive os
i den.
Satan har også sit bæger, men den er sød og beruser
sådan, at man atter må give den fra sig. For de, som finder
for megen smag i den og drikker den ud, mister livet og
dør den evige død. En sådan kalk var det, som kongen af
Babylon tømte, som der står i Jer 25, 15–27. Derfor lad os
også med taksigelse tage imod vor frelsende kalk, som
Paulus siger i Rom 5, 3, at de troende roser sig af sine
trængsler.
Men efter at vi af Den Hellige Skrift har vist dette maleri af arken og Syndflodens betydning, må vi også tale
noget om de andre stykker af denne historie, såsom om
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ravnen, der ikke kom igen, og om duerne, af hvilke den
ene kom igen, da den endnu ikke fandt noget sted, hvor
den kunne finde hvile, men den anden kom igen og bragte
et olivenblad; den tredje kom ikke igen, fordi vandet var
borttørret af jorden.
Nu sagde vi ovenfor, da vi talte om denne begivenhed,
at alt dette sket Noa og hans sønner til trøst, så han skulle
være vis på, at Guds vrede havde ende, og at Gud nu var
forsonet. For det var ikke ved sin egen klogskab, at duen
bragte olivenbladet, men det var Guds kraft og et under,
ligesom slangen i Paradiset ikke talte af egen klogskab,
men af Djævelens indgivelse, af hvem den var besat. Derfor, ligesom slangen der talte, bevæget og drevet af Djævelen, og mennesket derved blev forført til synden, sådan
bragte duen her olivenbladet, ikke af sin egen klogskab eller natur, men efter Guds styrelse, så Noa måtte øse en sikker trøst af dette skønne syn. For oliventræets frugt er ikke
duens spise, men den spiser hvede, korn eller ærter.
Derfor er det sikkert, at denne underfulde begivenhed
må have en eller anden særlig betydning, især da også profeterne i spådommen om Kristi rige ofte taler om duerne,
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sådan i Sl 68, 14 og Es 60, 8. Sådan ser man også, at Salomo i sin Højsang (kap. 1, 15; 2, 14; 4, 1; 5, 12) har særlig
glæde af duens navn. Derfor skal man ikke foragte dette
maleri, som allegorierne viser os, men behandle det omhyggelig og rigtig.
Men nu véd man, hvad lærerne har opdigtet for en allegori om ravnen, idet de nemlig, fordi ravnene er glade
for ådsler, har ment, at derved betegnes de kødelige mennesker, som finder behag i kødelig vellyst og hengive sig
til den, sådan som epikuræerne. Dette er ganske vist en
god mening, men er ikke nok; for det er kun en verdslig
og filosofisk udtydning, omtrent af det slags, som Erasmus
plejer at komme frem med efter Origenes’ eksempel.
Men vi må følge den teologiske betydning. For disse
dydslærere, som i sine allegorier kun tage hensyn til ydre
og verdslige ting, lægger for det første ikke mærke til, at
Skriften giver ravnen den pris, at den ikke af sig selv fløj
ud af arken, men blev udsendt af Noa som et bud for at
udforske, om vandet var ophørt, og Guds vrede havde
ende. Men ravnen kommer ikke igen, bringer heller ikke
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sådant godt budskab tilbage, for den forbliver uden for arken; og om den end flyver frem og tilbage, så lader den sig
dog ikke gribe af Noa, men holder sig uden for arken.
Alt dette passer smukt til lovens embede. For også den
sorte farve, som ravnen bærer, er et tegn på sorg, og dens
stemme er styg. Sådan er alle lovprædikanter, som lærer
retfærdighed af gerninger; for de er dødens og syndens tjenere, ligesom Paulus kalder lovens embede dødens tjeneste i 2 Kor 3, 6; budet dræber, Rom 7, 10; loven virker
straf, 4, 15; ved loven fremtræder faldet des større, 5, 20.
Og dog udsendes Moses af Gud med denne lære, ligesom Noa udsender ravnen. For Gud vil, at menneskene
skal undervises om gode skikke og helligt liv. Han vil også,
at Guds vrede og sikre straf skal forkyndes lovens overtrædere. Og dog er sådanne lærere intet andet end ravne,
som flyver omkring arken, men ikke bringer noget sikkert
tegn på, at Gud er forsonet.
For loven er en sådan lære, som ikke kan forvisse, oprejse eller trøste de frygtsomme samvittigheder, men meget mere forfærder dem, eftersom den ikke gør andet, end
at lære, hvad Gud fordrer af os, og hvad han vil have gjort
af os. Men vor samvittighed aflægger vidnesbyrd imod os
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om, at vi ikke alene ikke har holdt Guds i loven åbenbarede vilje, men også har gjort, hvad der er den modsat.
Derfor kan man med rette sige om sådanne lovlærere,
som der står i den femte Salme v. 10: i deres mund er intet
sandt. For når de lærer på det mest fuldkomne, så siger de:
Hvis du gør dette og hint, så bliver du salig. Derfor svarer
Kristus den skriftlærde, som så højt priste loven, på en
spottende måde og siger i Luk 10, 28: Gør det, så skal du
leve. For han viser ham, at det er en hellig og god lære.
Men fordi vi er skrøbelige, så ligger skylden hos os, vi som
ikke holder den eller formår at holde den. Derfor siger vi
med rette, at vi ikke bliver retfærdige ved lovens gerninger, ikke alene ikke ved dens ceremonielle gerninger, men
heller ikke ved de allerhøjeste, den har, såsom kærlighed
til Gud og næsten. Grunden er, at vi ikke kan gøre dem.
Og med rette revser vi vore modstanderes uforskammethed, som beskylder os for at forbyde gode gerninger
og fordømme Guds love, når vi lærer, at man ikke bliver
retfærdig eller salig ved lovens gerninger. Men dette vil vi
gøre, hvis vi ikke kendte den ravn, som Noa har udsendt
af arken. Men nu siger vi, at det er Noa, som har udsendt
den af arken. Men det nægter vi, at ravnen enten ikke er
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til, eller, hvis den er til, da ikke er andet end duen. For til
denne løgn vil vore modstandere tvinge os med alt sit
skrig, sin bespottelse og hån, at vi skal gøre ravnen til en
due.
Men se nu i deres bøger og betragt omhyggelig deres
lære, så vil du finde, at det kun er en lære om gerninger.
For sådan siger de: Det er smukt, det er ærbart, gør det;
dette er stygt og skammeligt, fly det. Og når de lærer dette,
så anser de sig for teologer og retskafne lærere. Men lad
dem engang vise den mand, som enten har gjort alt dette,
eller endnu vil komme til at gøre det, især hvis man ikke
alene foreholder ham den anden tavle, sådan som de gør,
men også omhyggelig foreholder ham den første.
Den, som derfor slår sig til ro med denne lovens lære,
han er egentlig kun en hører, og lærer intet andet end at
vide, hvad han skal gøre. Derfor var det nok, at man kun
foreholdt sådanne folk, som ikke ville lære andet, Cato eller Æsop, som jeg anser for bedre lærere i gode skikke og
ydre vandel, og som derfor begge to med nytte kunne forelægges unge mennesker. De voksne kunne da lære Cicero, og det undrer mig, hvorfor nogle i læren om gode
skikke og en ærbar vandel hellere læser Aristoteles end
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Cicero; dette er ligesom en løbebane for fornuften. Hvad
angår læren og undervisningen om ydre skikke, kan man
derfor sandelig ikke dadle hedningernes flid og dygtighed
deri. Dog står de alle tilbage for Moses, der ikke alene lærer om gode skikke, men også om gudsdyrkelse. Og dog
er det sandt, at den, der slår sig til ro med Moses, ikke har
andet end ravnen, som flyver omkring uden for arken; men
af duen og olivenbladet har han intet.
Sådan er nu dette en skildring ikke alene af den lov,
som Gud har givet, men også af al menneskelig fornuft og
visdom, af alle dens love og hele filosofien. For alle disse
siger kun, hvad man skal gøre, men giver intet råd om,
hvordan man skal gribe tingen an, for at kunne gøre det.
Derfor er Kristi dom herom i Luk 17, 10 rigtig: Når I har
gjort alle ting, som jer er befalet, da sig: vi er unyttige tjenere.
Ganske vist udsendes ravnen; for Gud vil, at man skal
lære loven, og åbenbarer den fra himlen af; han skriver den
i alle menneskers hjerter, som Paulus beviser i Rom 2, 15.
Og af denne naturlige erkendelse har alle filosoffernes bøger sin oprindelse, de der er skrevet af dem, som har været
noget renere og fornuftigere end de andre, såsom Æsop,
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Aristoteles, Platon, Xenofon, Cicero, Cato. Derfor gør
man også ret i at forelægge dem for de uforstandige og
frække, for at deres vildfarende drifter og skrøbelige natur
ved denne tugt nogenlunde må styres og forbedres.
Men når du spørger om samvittigheden, hvordan den
skal stilles tilfreds, og om det evige livs håb, da er de i
sandhed ligesom ravnen, som her flyver omkring arken og
ikke finder fred udenfor, men ikke søger den inde i arken,
som Paulus siger om jøderne i Rom 9, 31: Israel, som jagede efter retfærdighedens lov, kom ikke til retfærdigheds
lov. Årsagen er den, at loven er ligesom ravnen, er et dødens og syndens embede og bevirker hykleri.
Den, der nu vil, han kan vidtløftigere udføre denne allegori og undersøge, hvad egenskaber denne fugl har. Den
er et urent dyr, med dødens sorte farve, har et hårdt næb,
en styg og fæl stemme. Et ådsel lugter den langt borte, og
menneskene er derfor bange for dens stemme, fordi den
betyder død og lig. Den spiser af ådslet og er gerne på sådanne steder, hvor man henretter forbrydere, som ved galger og skafotter.
Og om man end ikke anvender alt dette på loven, kan
dog enhver se, at det passer meget godt på papisterne, de
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katolske præster og munkene, som ikke alene rigtig har
gjort sig til gode og fråset i samvittigheder, som de har
dræbt ved falsk lære, men også har brugt døde ådsler til
næring, fordi de har brugt natlige gudstjenester, begravelser, vievand ved gravene, ja Skærsilden selv til derved at
tjene penge. Og dette deres påfund og arbejde har tjent og
nyttet dem mere ved de døde end ved de levende. Derfor
er de rigtige ravne, som nære sig af døde ådsler og sidder
blandt dem med skrækkeligt skrål og skrig. Heri ligner papisterne og ravnene hinanden på en prik. Ja, hele pavedømmet, hvor det er allerbedst, gør intet andet end, ligesom skarpretterne, at pine og dræbe samvittighederne.
Men ingen viser vejen til den sande retfærdighed eller
bringer det til den, men frembringer kun hykleri, ligesom
også loven gør.
Hos Ezekiel 13, 19 opregnes blandt andre synder hos
de falske profeter også denne, at de for en håndfuld byg og
for stykker brød dræber sjæle, som ikke skulle dø, og dømmer sjæle til liv, som ikke skulle leve.
Dette passer ret egentlig på ravnen eller lovprædikanterne; for de retfærdiggør dem, som lever efter loven, men
dette er ret i sandhed sjæle, som ikke skulle leve. Derimod
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fordømmer de dem, som ikke vil holde menneskepåfund,
ligesom farisæerne fordømte disciplene, fordi de plukkede
aks, ikke ville forrette vaskninger, ikke ville faste, Matt
12, 1. Dette er en fæl og dødningeagtig stemme, hvorom
ravnene skal påminde os, som sidder på ådslerne.
Når grækerne ville forbande en og tilønske ham noget
ondt, sagde de med et mundheld: Til ravnene! Ligesom
også vi siger i ordsproget: Gid ravnene måtte spise dig!
Når vi ville forklare denne forbandelse efter denne allegori, da er det i sandhed en såre ond forbandelse. For hvad
kan vel være mere fordærveligt end at have sådanne lærere, som kun dræber, når de lærer på det bedste, og bringer samvittighederne i sådan nød, at de aldrig mere kan
komme ud af den? Og ville nu nogen sige, at denne allegori om ravnen, som vi sådan havde udtydet om ordets
forkyndelse, ikke traf rigtig til, så er den dog sand og stemmer overens med grundvolden, og er ikke alene meget bekvem at lære, men også meget nyttig.
Men hvad Moses siger om duen, er et såre lifligt billede på evangeliet, især når du omhyggelig vil tænke efter
duens egenskaber, af hvilke man regner ti. Den første er,
at den ingen galde har, den anden, at den ikke bider eller
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skader med næbbet, den tredje, at den ikke kradser, den
fjerde, at den intet urent spiser, den femte, at den opføder
andre fugles unger, den sjette, at den ikke synger, men
sukker og kurrer, den syvende, at den sidder ved vand, den
ottende, at den flyver i flokke, den niende, at den bygger
sit rede på sådanne steder, hvor den kan være i sikkerhed,
den tiende, at den flyver hurtig.
Sådan vidner Det Nye Testamente i Matt 3, 16, at Helligånden åbenbaredes i en dues skikkelse; derfor er det rigtigt, at man tyder denne allegori om ordets forkyndelse om
nåden.
Nu viser Moses, at duen ikke fløj omkring arken, sådan som ravnen, men at den blev sluppet ud, og at den, da
den ikke fandt noget sted, hvorpå den kunne sætte sig, atter
kom tilbage til arken og atter blev taget ind i den af Noa.
Denne due er et billede på de hellige profeter, som vel
blev udsendte for at lære folket; men Syndfloden, det er,
lovens tid, var endnu ikke forbi. Sådan udsendtes David,
Elias, Esajas, skønt de endnu ikke nåede nådens eller Det
Nye Testamentes tid, for at forkynde, at Syndfloden skulle
få ende, om den endnu ikke var endt. Efter at de derfor
havde udført sit ærinde, kom de atter tilbage til arken, det
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er, de blev retfærdige og salige uden loven, ved troen på
det velsignede afkom, på hvem de troede og ventede.
Efter denne due udsendes endnu en anden; den finder
jorden tør og vandet borte ikke alene fra bjergene, men
også fra træerne. Men den sætter sig kun på et oliventræ,
plukker et blad deraf, og bringer det til Noa.
Denne allegori antyder også Skriften og sammenligner
på mange steder nåden og barmhjertigheden eller syndernes forladelse med olie. Denne fører duen i munden, og
derved betegnes det ydre prædikeembede eller det mundtlige ord. For Helligånden lærer ikke ved nye åbenbaringer
og indskydelser, uden for prædikeembedet, sådan som
sværmerne og gendøberne, de afsindige og tåbelige lærere, indbilder sig; men derfor styrer Gud det sådan, at
duen bringer et grønt olivenblad i sin mund til Noa, at vi
derved skal forstå, at Gud i Det Nye Testamente, efter at
Syndflodens eller vredens tid er forbi, ved det mundtlige
ord har villet åbenbare verden sin nåde og barmhjertighed.
Dette ords tjenere er duer, det er enfoldige, oprigtige
mennesker, som er uden galde og fulde af Helligånden.
Sådan sammenligner også Esajas i kap. 60, 8 evangeliets
eller nådens tjenere med duer, der flyve til de vinduer, som
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de kender. Og skønt Kristus i Matt 10, 16 befaler sine disciple at være enfoldige som duer, det er oprigtige og uden
bitterhed, så formaner han dem dog også til at være snu
som slanger, det er, flittig at have et øje med falske og listige folk, se sig vel for, ligesom man siger, at slangerne
med særlig list og kunst i kampen passe på sit hoved og
skjule det.
Men at oliventræet står grønt, passer på evangeliets
ord, som forbliver i evighed og aldrig er uden frugt, ligesom også den første Salme i v. 3 sammenligner de mennesker, som flittig betragter ordet og har lyst dertil, med et
træ, hvoraf ikke et blad falder af. Noget sådant hørte vi
ikke ovenfor om ravnen, som flyver omkring arken. Derfor er denne due, som udsendes den anden gang, et billede
på Det Nye Testamente, hvori ved den herre Kristi offer
klart forjættes syndernes forladelse og nåde. Derfor ville
da også Helligånden i Det Nye Testamente åbenbare sig i
en dues skikkelse.
Den tredje due kom ikke tilbage. For efter at evangeliets forjættelse, som ved duens mund forkyndes for verden,
er opfyldt, står intet mere tilbage og ventes der ikke på nogen ny lære, men der ventes kun på åbenbarelsen af det,
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hvorpå vi har troet. Derfor tjener det også til at forvisse os
om, at denne lære skal vare ved indtil verdens ende.
Sådan står der også klart i teksten om tiden, at Noa,
efter at han havde sluppet den første due ud, endnu ventede syv dage, som syv dage er lovens tid, som måtte gå
forud for Det Nye Testamentes tid.
Ligeledes melder teksten om den anden due, at den
kom tilbage til arken ved aftenstid og bragte et olivenblad
i munden. For til evangeliet er verdens sidste tid forordnet.
Så skal man heller ikke vente på nogen anden lære; ligesom også Kristus af den grund sammenligner evangeliet
med en nadver (aftensmåltid), Matt 22, 2; Luk 14, 16.
Ganske vist har evangeliets lære været i verden lige fra
de første forældres fald af, og Gud har ved mange slags
tegn bekræftet denne forjættelse for fædrene. Før vidste
man intet af regnbuen at sige, intet om omskærelsen eller
om andre ting, som Gud sidenhen forordnede. Men om det
velsignede afkom har man vidst til alle tider. Fordi nu
denne er åbenbaret, så står intet andet tilbage for os, end
at de ting, som vi tror, kommer til syne og åbenbares, og
vi med den tredje due flyver bort til et andet liv, og aldrig
mere kommer tilbage til dette elendige og ynkelige liv.
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Dette er mine tanker om denne allegori, som jeg kort
har villet fremsætte. For sådanne ting skal man ikke behandle så omstændelig og udførlig, som de virkelige begivenheder og trosartikler.
Origenes, Hieronymus, Augustin og Bernhard bruger
alt for mange ord om allegorier, og har denne ulempe, at
idet de taler alt for meget derom, bortviser og forjager de
ligesom hjerterne fra de virkelige begivenheder og troen.
Derimod skal man sådan behandle og foretage sig allegorier, at derved troen, som begivenhederne overalt viser hen
til, opvækkes, forøges, klares og styrkes. Men de, som
ikke vil søge troen i begivenhederne, om dem er det ikke
noget under, at de har lyst til unyttige allegorier og gerne
giver sig af med dem.
Og ligesom vi ser, at kirkesangen i pavedømmet er meget smuk, men ordene sædvanligvis ikke alene dårlige,
men også ugudelige og imod Skriften, sådan har lærerne
med sine dårlige allegorier ofte forfalsket en god mening i
Skriften, der kunne hjælpe på troen.
Sådan har jeg ofte fortalt jer, hvordan det så ud i teologien, da jeg først begyndte at studere teologi. Bogstaven,
sagde de, dræber, 2 Kor 3, 6. Derfor havde jeg mest imod
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Lyra af alle lærere, fordi han så omhyggelig følger teksten
og gerne holder sig til den. Men nu foretrækker jeg ham af
den grund for alle andre udlæggere af Skriften.
Og jeg formaner enhver, så indtrængende som jeg kan,
at man dog endelig må lægge nøje mærke til begivenhederne og vel overtænke dem. Men vil man undertiden også
bruge allegorier, så skal man gøre det sådan, at de stemmer overens med troen, det er sådan, at man anvender dem
på Kristus, kirken, troen, prædikenen. For da vil det ske,
at om end allegorierne ikke træffer så nøje til, så forfejler
de dog ikke troen eller farer vild. For denne grundvold skal
blive fast stående; men høet og strået skal ødelægges og
forgå. – Nu kommer vi atter tilbage til de virkelige begivenheder.
v20–22. Agerdyrkeren Noa var den første, der plantede en vingård. Da han drak af vinen, blev han beruset og blottede sig
inde i sit telt. Kana'ans far Kam så sin far nøgen og fortalte det
til sine to brødre udenfor.

Hvad Noa var for en mand i Syndfloden, det viser tilstrækkelig beretningen om samme. Men hvad han var for en
mand før Syndfloden, det viste Moses med få ord, idet han
sagde, at han var retfærdig og fuldkommen og vandrede
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med Gud. Ellers siges der intet om denne store mand; kun
antydes og prises med dunkle ord hans underfulde og næsten utrolige kyskhed, idet Moses skriver, at han først i sit
femhundrede år avlede børn. Og dette viser, at menneskets
natur dengang var meget stærkere og bedre, også at Helligånden var meget kraftigere og rigeligere hos de hellige
mænd i den første verden, end han nu til dags er i os, vi
som er resterne og enden af verden. Og det er sandelig en
stor ros for Noa, at Moses siger, at han var retfærdig, fuldkommen og vandrede med Gud; det er, han var fuld af tro
og Helligånden, benådet og prydet med kyskhed og alle
gode gerninger, med en ren gudsdyrkelse og religion; led
også mange anfægtelser af Djævelen, af verden og af sig
selv, men overvandt dem alle sammen. En sådan mand var
Noa før Syndfloden.
Men skønt Moses kun siger lidt om, hvad han var efter
Syndfloden, så kan man dog let tænke sig, fordi han levede
henved tre hundrede og halvtreds år efter Syndfloden, at
en sådan mand ikke kunne være ledig, men havde at bestille med at styre kirken, som han alene ordnede og regerede.
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Sådan havde han først en biskops embede, og da han
havde prøvet mange slags anfægtelser, lå især dette ham
på hjerte, at sætte sig imod Djævelen, trøste de anfægtede,
bringe de vildfarende til rette igen, udstøde de ubodfærdige af sin kirke, men atter antage de bodfærdige med faderligt hjerte og glæde. For dette er jo omtrent det embede,
som en biskop skal føre ved ordets forkyndelse.
Dernæst havde han også sine verdslige forretninger
med at beskikke styrelsen og anordne love, uden hvilke
der ikke kan sættes nogen bom for menneskenes trods.
Dertil kom også hans huslige styrelse og huslige omsorg.
Nu kan fornuften erkende, at Noa efter Syndfloden var
belæsset med så mange og mange slags forretninger, og
dog taler Moses ikke derom, men anser det kun nødvendigt at vise, at han begyndte at plante en vingård og i drukkenskab lå nøgen i sit telt. Og dette er en tåbelig og ganske
unyttig beretning, når du vil sammenligne den med hans
andre bedrifter, som han udførte i så mange års forløb. For
andre ting havde kunnet opbygge, forbedre og anvise,
hvordan man rigtig skal indrette og anvende sit liv, om de
var blevet fortalt. Men denne beretning ser ud, som om den
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gav anledning til forargelse og forsvarede de drikfældige
og dem, som ved drukkenskab kommer i synder.
Men hvad der er Helligåndens hensigt og mening hermed, véd vi af vor lære. For ved sådan at fortælle om forargelse og fald hos de helligste og mest fuldkomne patriarker har han villet trøste de fromme, som føler sin svaghed og bliver mismodige derover, for at vi i sådanne eksempler kan se og mærke sikre spor af vor egen svaghed,
og derfor med ydmyg bekendelse ikke alene anråbe Gud
om forladelse, men også med sikkerhed vente den. Dette
er den rette og teologiske grund, hvorfor Helligånden har
forbigået andre store og høje gerninger af Noa, og har
villet fortælle dette grove fald af en så stor mand.
Men Lyra undskylder Noa med, at han ikke kendte vinens styrke og kraft, og at han blev narret derved, idet han
kun tog lidt for meget til sig af den. Men jeg mener, at
vinen enten var til før, eller, blev den efter Helligåndens
indgivelse først plantet ved Noas duelighed, så kendte dog
Noa allerede før denne tid godt denne safts art og egenskab
og brugte den ofte med sine, både til at drikke og til ofrene.
Men jeg tror, at han engang, da han til sin vederkvægelse
ville bruge vin, drak for meget af den.
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Og det kan slet ikke undskylde ham. For den, der ville
gøre dette, kunne fremføre langt større og tilsyneladende
bedre årsager, end Lyra gør, nemlig at Noa som en gammel og højt bedaget mand, der nu ved mange daglige forretninger og sager havde udslidt sit legeme og sin kraft,
havde ladet sig overliste og overmande af vinen, som han
ikke var vant til. For trætte og gamle folk få før og lettere
for meget af vinen end de, som endnu er stærke af legeme,
unge, uden sorger og med friskt mod; for disse kan tage
mere til sig af den, uden særlig skade eller svækkelse på
sin forstand.
De derfor, som således heri undskylder patriarken, de
bortkaster med vilje denne trøst, som Helligånden har anset for nødvendig for kirken, nemlig at også de allerhøjeste
hellige undertiden snubler og falder.
For om man end ville anse dette fald for ringe, så afstedkommer det dog en stor forargelse, som blev til anstød
ikke alene for Kam, men også for hans brødre og måske
også for deres hustruer. Men nu må vi ikke mene, at Kam
var en ringe gut, henved syv år gammel; for han var født i
Noas femhundrede år, derfor var han i det mindste henved
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sine hundrede år gammel, og havde også allerede selv flere
børn.
Det var derfor ikke af barnagtig letfærdighed, at han lo
af sin fader, sådan som børnene gør, som stimler sammen
omkring en fuld mand på gaden, står omkring ham, driver
leg og sjov med ham. Nej, men han forargede sig over al
måde gruelig over dette sin faders fald og hans skrøbelighed, og anså sig for meget helligere, retfærdigere, frommere og gudfrygtigere end faderen. Så det altså ikke alene
ser ud, som om det var en forargelse, men det var fuldt
alvor og en virkelig forargelse, idet Kam sådan forarges
ved sin faders drukkenskab, at han også dømmer ham deri
og har lyst og glæde af denne hans synd.
For hvis vi ret og rigtig ville tale om denne Kams synd,
må vi se hen til arvesynden, det er til hans hjertes vanart
og ondskab. For han, som søn, ville aldrig have leet af sin
berusede fader, hvis han ikke forhen havde tabt den ærefrygt og ærbødighed ud af hjertet, som børn efter Guds bud
skal vise sine forældre.
Ligesom derfor Noa før Syndfloden af den største del
af verden blev anset for en nar, fordømt som kætter og foragtet som et afsindigt menneske, sådan udler hans søn ham
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her som en nar og fordømmer ham som en synder. Og
fordi Noa på sine skuldre havde styrelsen både i kirken, i
det borgerlige og huslige liv, og med megen bekymring,
møje og arbejde måtte bestyre den, er der ingen tvivl om,
at han vel har gjort meget, hvorover hans stolte, hovmodige og formastelige søn forargedes; men Kam lod sig
ikke mærke med denne sit hjertes vanart, som nu kommer
for dagen og bryder ud i anledning af faderens åbenbare
synd.
Når man sådan ser hen til denne oprindelse for alle
synder, nemlig arvesynden, og derefter bedømmer Kams
misgerning, så indser og forstår man først klart, hvad det
var for en afskyelig gerning, som Kam begik mod sin fader. For ingen bliver horkarl eller morder, medmindre han
først har mistet gudsfrygten af sit hjerte, ligesom en skoleelev ikke sætter sig op imod sin lærer, før han først har
aflagt og kastet fra sig al ærbødighed og ærefrygt, som en
elev er sin lærer skyldig. Sådan siger Sl 14, 2, at Herren
først så ned fra himlen på menneskenes børn for at se, om
der var nogen forstandig, som søgte Gud. Men da han ingen fandt, hedder det videre, at der er ingen som gør godt,
men at de er afvegne og stinkende til hobe, og synder med
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munden og med hånden, og frygter såre, fordi Gud er med
de retfærdiges slægt.
Ligeså anså også Kam sig for vis og hellig, men mange
ting, som hans fader gjorde, holdt han i sit sind for onde
eller tåbelige og foragtede dem. Dette viser ikke alene, at
Kam i sit hjerte foragtede sin fader, men også havde glemt
og foragtede Guds bud. Sådan mangler den onde og vanartede søn intet andet end en lejlighed, som han kunne
bruge til vidnesbyrd, og hvorved han kunne åbenbare og
udbrede sin faders synd og dårlighed. Derfor ler han ikke
af sin fader på den måde, som ellers et barn ler af en beruset; heller ikke kalder han på sine brødre som til et latterligt eller morsomt syn; men hans hensigt er, at enhver skal
holde dette fald for et klart vidnesbyrd om, at Gud havde
forladt hans fader og i stedet for antaget ham. Derfor udbreder han denne sin faders synd og meddeler den til andre. For, som jeg ovenfor sagde, han var ikke en gut på syv
år, men i det mindste henved sine hundrede år.
Denne vanart kommer lige fra arvesynden, der frembringer formastelige, stolte og over al måde vise mennesker, mens man dog, som Paulus formaner i Rom 12, 3,
skal tænke sådan om sig selv, at man er beskeden, alt som
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Gud har tildelt enhver troens mål. Men inden for dette mål
lader arvesynden ikke Kam holde sig; derfor formaster og
understår han sig, uden for sit mål, til at dømme sin fader.
Ligesom vi også ser det samme hos Absalon. For før
denne vækker oprør mod sin fader, dømmer han urimelig
om hans regimente. Og efter dette mishag så at sige, som
han får af faderens regering, følger dernæst åbenbar foragt,
åbenbar formastelighed og vold mod faderen, hvormed
han mener at undertrykke ham, 2 Sam 15, 3. ff. Fordi nu
Kams hjerte er fuldt af sådan gift, som han ligesom en edderkop havde suget af sin fader, som af en skøn rose, så
følger også en sådan frugt deraf.
Men disse eksempler minder os om den kamp, som fra
verdens begyndelse af har fundet sted mellem kirken og
Satan og hans lemmer, nemlig hyklerne og de falske
brødre. Derfor må man ikke opfatte denne Kams gerning
som en børnestreg, men som et af Satan indgivet had og
raseri, hvorved han ruster og ophidser sine lemmer mod
den sande kirke, især mod dem, som er i prædikeembedet,
så de agter på enhver lejlighed til at spotte noget ved dem
eller deres embede.
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Sådan ser vi, at papisterne nu til dags ikke tænker på
andet end at holde nøje øje med hele vort liv og vor vandel,
fordi de bestræber sig for og gerne vil dadle os. Når vi derfor undertiden af menneskelig skrøbelighed forser os i noget (for vi er jo sandelig svage og føler og lider også vor
nød og jammer), så falder de over os i flokke ligesom de
hungrige svin, og vælter sig i vort skarn, og har sin store
lyst og glæde af, efter den forbandede Kams eksempel, at
åbenbare og udbrede vor svaghed. For de føler i sandhed
formelig hunger og tørst efter forargelser hos os. Og da de
nu, Gud ske tak, ikke kan beskylde os for horeri, eller
mord, eller vildfarelse, medmindre de lyver, ligesom de jo,
som en uforskammet bande, ikke er rædde for nogen løgn,
så sammenplukker de dog andre ting, som de tuder i ørene
på den simple mand og gør stort væsen af.
Om David véd man, at han på alle kanter var omgivet
af fjender og modstandere, som omhyggelig ventede på al
slags lejlighed til at komme ham på livet; for de undte ham
ikke regeringen, hvortil han dog var kaldet af Gud. Da han
derfor gjorde det gruelige fald i horeri, jublede og frydede
de sig.
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Men dette tjener os til lærdom. For fordi Gud undertiden også lader de fromme og hellige fare vild og falde i
sådanne synder, som enten virkelig i sig selv er forargelser, eller ser ud sådan, skal vi vogte os for at følge Kams
eksempel og straks dømme dem derfor. For Kam havde
for længst foragtet sin fader; men her begynder han at gøre
det åbenlys, mener, at hans fader, den gamle nar, er ganske
og aldeles forladt af Helligånden, siden han ikke havde taget sig i agt for drukkenskab, da dog han alene havde at
passe styrelsen af kirken, samfundet og huset. Men, du
stakkels Kam! Hvor stor berømmelse har du ikke her indlagt dig, idet du nu først finder, hvad du søgte, nemlig gift
i den allerskønneste og lifligste rose!
Derfor være Gud i al evighed lovet og prist, han som
fører sine hellige underlig. For mens han lader dem være
svage og falde, lader dem være fulde af foragt og forargelse, sådan at verden dømmer og fordømmer dem, tilgiver han dem denne svaghed og forbarmer sig over dem.
De andre derimod, som indbilder sig at være engle, overlader han til Djævelen og forkaster dem ganske. Og dette
er den første nytte, som de fromme skal have af denne hi-
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storie, nemlig en nødvendig trøst i sin svaghed og skrøbelighed, idet de ser, at også de allerhelligste mennesker undertiden af den samme svaghed og skrøbelighed er faldet
dybt.
For det andet er denne historie også et eksempel på
Guds strenghed og dom, så vi skal lade Kams fare være en
advarsel for os og ikke straks være færdige med dom, selv
om vi ser, at en verdslig eller gejstlig øvrighed eller forældrene farer vild og falder. For hvem véd, hvorfor Gud gør
dette? Og om man end ikke skal forsvare eller undskylde
sådanne fald, så ser vi dog, at de tjener såre meget til at
trøste de fromme, fordi de vidner og lærer, at Gud kan
holde de hellige til gode, at de snubler og falder, så vi, om
vi end overiles af synder, dog kan håbe på Guds barmhjertighed og ikke forsage.
Men dette, som for de fromme er en trøst og et lægemiddel, er for de ugudelige helt og holdent gift. For de søger eller spørger ikke efter, hvordan Gud lærer og trøster,
derfor er de heller ikke værd at se Guds herlighed hos hans
hellige. For de ser ikke på noget andet end på det, hvorved
de forarges og fanges, så de kan falde hen og til sidst omkomme ved sin egen skyld.
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Derfor skal vi holde fast ved og lægge vind på at vise
vore gamle og fædre ærefrygt og ærbødighed, og om det
end hændte, at de fór vild og faldt, ikke forarges derved,
men komme i hu, at de er mennesker, og være visse på, at
Gud omgås underlig med sine hellige og vil, at de ugudelige skal forarges og forbitres ved dem, ligesom Moses
truer jøderne i 5 Mos 32, 21 med, at Gud vil opirre dem
ved et dårligt folk. For fordi de i sit kongeriges hele tid
ikke ville høre profeterne, så anrettede Gud dem en sådan
forargelse, at han forkastede dem, som ville være et vist
og helligt folk, dertil havde forjættelserne og var fædrenes
og patriarkernes efterkommere, og i stedet for dem udvalgte skarnet og bærmen i verden, et dårligt folk, som
ikke var Guds folk, det er, som var uden Guds erkendelse,
gudsfrygt og religion, uden gudsdyrkelse, guddommelig
visdom og ord. Denne forargelse har gjort jøderne gale og
afsindige.
Papisterne vil det gå ganske på samme måde. De vil
rammes af en forargelse, som der hverken er råd eller
hjælp for, ligesom Kam, der, idet han bortkaster ærbødigheden og lydigheden mod Gud og sin fader og mener, at
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han bedre vil kunne styre kirken, dertil også hemmelig enten udler eller fordømmer sin fader, her kommer sådan for
lyset, at han også for andre fremstiller og viser, hvad for
ulydighed, uærbødighed og foragt han i sit hjerte bærer
mod sin fader.
Dette ugudelige foretagende og hans ulydighed efterfølger de to andre brødre, Sem og Jafet, ikke, men forbliver i ærbødighed og frygt for Gud og sin fader. Og ganske
vist ser de den forargelse, at faderen er beruset og ligger
nøgen på jorden ligesom et barn uden undseelse; de forstår
også, at en sådan last slet ikke sømmer sig og meget ilde
anstår en, som kirken og den borgerlige styrelse er betroet;
men derfor lader de ikke fratage sig den ærefrygt og ærbødighed, som børnene er sin fader skyldige, men overvinder
denne forargelse, tildækker også og besmykker ligesom
denne sin faders svaghed ved at gå baglæns og dække faderens blusel med et klæde. En sådan ydre, i sandhed elskelig ærbødighed ville de ikke have bevist sin fader, hvis
de ikke inde i sit hjerte havde været ret sindede mod Gud
og haft de tanker om sin fader, at han af guddommelig
kraft var indsat til ypperstepræst og konge.

1024

Sådan foreholdes der os et såre skrækkeligt eksempel
i Kam, som blev reddet med så få i Syndfloden og nu så
aldeles glemmer al gudsfrygt. Og det er såre godt, at man
omhyggelig eftertænker og betragter, hvordan han dog
kom ind på sådan vanart. For de ydre synder, som man
begår med legemet, må først ske i hjertet, sådan at før synden kommer til udbrud i gerning, falder hjertet af fra ordet
og gudsfrygten, ikke kender Gud eller ikke spørger efter
ham, som Sl 14, 2 siger. Når det nu står sådan til med hjertet, at det ikke agter ordet, dertil foragter dets tjenere og
Guds profeter, så følger der ærgerrighed, hovmodighed,
bagvaskelse, had og vrede med dem, som hindrer og
standser et sådant hjertes lyst og begæring, indtil til sidst
efter hån og skændsel også følger mord og blodsudgydelse.
Derfor skal de, som enten vil styre kirken eller beklæde verdslige embeder, med al flid passe på og daglig
anråbe Gud om, at de må forblive i ydmyghed. For til at
lade dette ligge os nær på hjerte skal sådanne begivenheder drive og opvække os, 1 Kor 10, 6, fordi vi ser, hvad
der var årsagen og anledningen til, at Kam kom i et så
skrækkeligt fald.
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Og sådan skal vi, når vi ser hellige falde, ikke lade
dette forarge os, men meget mindre hovmode os og juble
over andres svaghed, som om vi var stærkere, visere og
helligere, men meget mere skal vi hjælpe til at bære sådanne fald og synder, bedække dem, ja formilde og undskylde dem, så meget vi kan, og betænke, at det samme,
som en anden lider i dag, i morgen måske kan overgår os.
For vi er af samme slags, og alle født af ét kød. Derfor skal
vi meget mere lære Paulus’ regel i 1 Kor 10, 12, at den,
der står, skal se til, at han ikke falder. For med disse tanker
betragtede de andre to brødre sin berusede fader: Se, vor
fader er blevet overilet af et fald og en skrøbelighed; men
Gud er underfuld i sine hellige, som han undertiden lader
falde, os til trøst, så vi ikke skal fortvivle, når vi overlistes
og overfaldes af lignende svaghed og skrøbelighed.
Denne visdom skal også vi følge. For om andre end
farer vild og synder, har dog vi derfor ikke ret til at
dømme. De står og falder for sin egen herre, Rom 14, 4.
Men hvis vi finder mishag i nogens fald og vildfarelse (for
der hænder jo ofte mange fald og synder, som man hverken skal eller kan undskylde eller forsvare), da skal vi desto omhyggeligere vogte os for, at ikke noget lignende
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overgår os; men af hovmodighed, foragt eller formastelighed skal vi ingen dømme. For dette er i sandhed en vanart
og skrøbelighed ved arvesynden, at man vil være klog over
sit mål, og af andres synd og vildfarelse opnå og høste pris
for retfærdighed.
Sådan er ganske vist også vi (for at tage os til eksempel) arme og svage syndere og bekender hjertelig gerne,
da vi jo er mennesker, at vort liv og vor vandel ikke altid
er uden forargelse. Men fordi vi har denne skrøbelighed til
fælles med vore modstandere, og de lige så vel er at revse
som vi, så gør vi dog, hvad vort embede kræver af os. Vi
planter og udbreder Guds ord, lærer og underviser kirken,
revser og forbedrer, hvad der er syndigt, formaner til bod
og bedring, trøster de svage, revser og dadler de ryggesløse og ubodfærdige og hvad mere vort embede, som af
Gud er pålagt og befalet os, kræver af os.
Derimod bærer vore modstandere sig sådan ad: Først
tragter de ikke efter noget andet end hykleri, idet de vil
anses og agtes for hellige; dernæst bestyrker og betynger
de sin almindelige svaghed med de allerstørste synder derved, at de ikke passer sin gerning, men ikke tragter efter
andet end ære og rigdom; men kirken tager de sig ikke af,
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men lader den ynkelig forfalde, den rene og rigtige lære
fordømmer de og lærer afguderi. Kort sagt, uden for sit
embede er de kloge; men hvad deres kald angår, deri er de
jo de mest uforstandige, hvilken fejl gør allermest skade i
kirken.
Dette er den første del af denne historie, som Moses
alene ville beskrive, mens det dog er sikkert, at Noa, som
en retfærdig og from mand, var benådet og prydet med
mange høje og herlige dyder og udrettede store ting, både
i kirken og i den verdslige styrelse. For et borgerligt samfund og en kirke kunne ikke bestyres uden den allerhøjeste
dygtighed, og i disse to stænder (for ikke at tale om husstanden) er der ofte anledning til megen og stor fare. For
Djævelen, som er en løgner og morder, har det allerbitterste fjendskab til disse to ordninger, kirken og staten.
Alle disse herlige gerninger forbigår Moses og berører
dem end ikke med et ord. Kun dette, at Noa blev beruset
og bespottet af sin yngste søn, fortæller han, som et særlig
eksempel, hvoraf de fromme skal lære at forlade sig på
Guds nåde og barmhjertighed; men de hovmodige og de,
som foregiver særlig og stor andagt, hellighed og visdom,
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skal deraf lære at frygte Gud og afholde sig fra, formastelig at dømme andre. For Gud er underfuld i sine hellige og
skrækkelig over de ugudelige og synderne, som kong
Manasse siger i sin bøn. Det viser dette eksempel om Kam,
som ikke først her ved denne gerning begynder at foragte
sin fader, men længe har båret sådant fjendskab og nag til
faderen i sit hjerte; sidenhen fyldte han også verden med
afguderi.
v23–25. Sem og Jafet tog så en kappe over deres skuldre, gik
baglæns ind og tildækkede deres nøgne far. De vendte ansigtet
bort og så ikke deres far nøgen. Da Noa vågnede af sin rus og
blev klar over, hvad hans yngste søn havde gjort mod ham,
sagde han: »Forbandet være Kana'an! Den usleste træl skal
han være for sine brødre.«

Her fortæller Moses i sandhed et herligt og mærkeligt eksempel på ærbødighed og ærefrygt mod en fader. For disse
to sønner havde ikke gjort synd, selv om de ikke havde
gået baglæns hen for at dække sin fader. For hvordan
kunne vel det være nogen synd, om man tilfældigvis fik et
menneske at se, som lå nøgen, og så, hvad man ikke gerne
ville se? Men det gør disse to sønner ikke; men da de af
den hovmodige broder, som ler af sin fader, hører, hvordan
det er gået faderen, tager de begge et klæde over sig på
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skuldrene og gå baglæns (hvad der er usædvanligt) ind i
teltet og lader baglæns klædet glide ned fra sig og dækker
således sin fader.
Hvem vil her ikke se, at begge har et sådant hjerte, som
ser hen til Guds vilje og ord og med al frygt og ærbødighed
hædrer den faderlige højhed og majestæt, som Gud ikke
vil have foragtet eller udleet, men æret af børnene? Derfor
viser Gud herved, at han anser sådan ærefrygt og ærbødighed for det velbehageligste offer, ja for den højeste gudstjeneste og lydighed; derimod fortørnes han heftig på Kam
og bliver ham fjendsk, fordi han ganske vist uden synd
havde kunnet se, hvad han så, da han jo var kommet dertil
tilfældigvis, hvis han kun havde dækket det og tiet stille
dermed og ikke ladet sig mærke med, at han havde lyst og
glæde deraf. Men fordi han er en foragter af Gud, hans ord
og den af Gud indstiftede orden, så lader han ikke alene
være at tildække faderens blusel med sit klæde, men har
også sjov af det og lader ham ligge nøgen.
Sådan viser Moses ved at beskrive, hvad de to brødre
gjorde med sin fader, at der hos Kam var en overmåde stor
ondskab, og at han nærede et djævelsk og såre bittert had
og nag mod sin fader. For hvem er der vel iblandt os, som
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når han fandt et ubekendt og fremmed menneske, der var
beruset og lå nøgent, da i al fald ikke ville dække det med
sit klæde, for at undgå skam? Men hvor meget mere og
rimeligere skulle dette da ikke ske mod en fader? Men nu
ser vi, at Kam ikke gør dette, som den menneskelige natur
og fornuft tilsiger os at gøre mod en fremmed, mod sin
fader, som dengang var hele verdens herre og fyrste, men
endog åbenbarer det med glæde, har spot og morskab af
sin berusede fader og bringer hans skrøbelighed for brødrene som en glædelig tidende.
Derfor fremstiller Moses denne Kam til et skrækkende
eksempel, som man i kirken flittig skal foreholde og indprente ungdommen, for at de må lære at holde de gamle,
øvrigheden og forældrene i ære. For at denne historie er
blevet opskrevet og Kam, der foragtede Gud og sin fader,
er blevet afmalet med så stygge farver, er ikke sket for
Noas eller Kams, men for vor og alle vore efterkommeres
skyld.
Og med særlig omhu er der vist, hvad en sådan ugudelig foragt fik til løn. For den brave gamle Noa, som af sin
søn anses for tåbelig og dum og holdes for en latterlig
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gammel mand, kommer her frem i en ret profetisk majestæt og prædiker for sine sønner om en guddommelig
åbenbaring, hvordan det skal gå i fremtiden. Sådan er det
sandt, hvad Paulus siger i 2 Kor 12, 9, at Guds kraft er
stærk i de svage. For at Noa her taler med sådan sikkerhed
om kommende ting, er et stærkt bevis på, at han er fuld af
Helligånden, uagtet hans søn havde udleet og foragtet
ham, som om han var ganske og aldeles forladt af Helligånden.
Men ovenfor viste jeg kort, hvordan Noas sønner
fulgte på hinanden, og hvem der var den førstefødte og den
yngste; derved lader jeg det nu blive. For det er nyttigere
og meget mere at mærke, at Helligånden så stærkt fortørnes på den ulydige søn og foragterne, at han end ikke vil
kalde ham ved hans rette navn, men kalder ham efter hans
søn Kana’an. Nogle siger, at dette sket af den grund, at
Noa, fordi Gud i arken ville frelse Kam med de andre som
en velsignet, derfor ikke ville forbande ham, men hans søn
Kana’an; da jo dog sønnens forbandelse træffer faderen,
som havde fortjent den ved sin foragt. Derfor går her navnet Kam til grunde, fordi Helligånden så heftig fortørnes
på ham, hvilket sandelig er et svært fjendskab, som der
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også siges i Sl 139, 22: ”Grænseløst er mit had til dem.”
For når Helligånden begynder at vredes og fortørnes, da
følger den evige død.
Men skønt sønnen Kam havde begået mange andre
synder mod sin fader, så var dog dette især mærkeligt og
viste ret frugten af arvesynden og en djævelsk vanart og
ondskab ved denne lejlighed, da den berusede fader lå nøgen. Og fordi de andre ved denne synd, som han havde
begået mod faderen, nu ligesom er gjort hel og fuldstændige, så fordømmer og forbander Helligånden ham og
truer ham, andre til skræk, med, at han evig skal være tjener.
v26. Og han sagde: »Lovet være Herren, Sems Gud! Kana'an
skal være deres træl.

Dette er to store og herlige profetier, som man nøje skal
betragte; for de har også hensyn til vor tid, skønt de er mesterlig forfalskede af jøderne. For fordi de ser, at Kam tre
gange forbandes, anfører og tyder de dette til sit folks ære
og gør sig deraf et tilsagn om et legemligt herredømme og
verdsligt rige. Men der er en ganske anden årsag, hvorfor
forbandelsen så ofte gentages, nemlig at Gud ikke kan
glemme sådan ulydighed og foragt for forældrene eller
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lade den ustraffet; for han vil, at man skal ære forældre og
øvrighed, han vil også, at man skal vise de gamle tilbørlig
ære og ærbødighed, som han byder i 3 Mos 19, 32, at man
skal rejse sig for de grå hår, og om kirkens tjenere siger
han: Den, der foragter jer, foragter mig, Matt 10, 40.
Når derfor børnene bliver ulydige mod forældrene, så
er det et sikkert tegn på, at forbandelsen og ulykken ikke
er langt borte, ligesom også foragt for prædikeembedet og
øvrigheden er et tegn og forvarsel om det samme. For da
man i den første verden begyndte at udle patriarkerne og
foragte deres anseelse, fulgte Syndfloden efter; og da i Judas folk den unge begyndte at være stolt imod den gamle
og den ringeagtede imod den ærede, som der står i Es 3, 5,
faldt Jerusalem hen og Juda lå i én dynge. Hvor sådanne
fordærvede skikke gå i svang, kan du derfor med sikkerhed
slutte og dristig sige, at ulykke og ødelæggelse ikke er
langt borte. Derfor har jeg grund til at nære stor bekymring og frygt for, at det vil gå Tyskland meget ilde, fordi
al tugt og ærbarhed er så fordærvet og forvendt.
Men her skal man også mærke den regel, som også
selve erfaringen og Den Hellige Skrift angiver, nemlig at
når Gud holder inde og tøver med straffen, udles han af
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verden og gøres til en løgner. Denne regel skal vi tilføje
til alle profetier og hæfte derved som et segl. Sådan hører
Kam nok, at han forbandes; men fordi han ikke straks får
forbandelsen at føle, foragter og udler han den ganske
trygt.
Sådan udlo den første verden Noa, da han prædikede
om Syndfloden. For havde den kunnet tro, at sådan straf
var nær for hånden, tror du vel, at de ville have fortsat så
sikkert og ikke meget mere havde forbedret sit liv og gjort
bod? Og havde Kam også anset det, som han hører af sin
fader, for sandt, så havde han taget sin tilflugt til barmhjertigheden og bedt om nåde og forladelse for de synder, han
havde begået. Men han gør ingen af delene, men i sin
stolthed og hovmodighed skilles han hellere fra sin fader
og drager mod Babylon og bygger dér med sin slægt en by
og et tårn og opkaster sig til herre over hele Asien.
Men hvad er årsagen til sådan sikkerhed? Ingen anden
end denne, at de guddommelige profetier kun lader sig tro,
men ikke straks føle og erfare. Og det sker ved begge dele,
lige så vel ved de forjættelser, som profetierne indeholder,
som ved truslerne. Derfor ser kødet og fornuften altid hen
til det modsatte; det holder den for sandt.
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Sådan forbandes Kam ganske vist af sin fader, men
dog har han under sig den største del af verden og opretter
store kongeriger. Sem og Jafet derimod velsignes; men
sammenligner du dem med Kam, så er de rene tiggere mod
ham med sin slægt. Hvordan kan da denne profeti være
sand? Svar: Denne og alle andre profetier, hvad enten de
forjætter eller truer, kan ikke begribes med fornuften, lader sig heller ikke straks føle, men forstås kun ved troen.
For Gud udsætter både straffene og belønningerne, derfor
gælder det om at vente; for den, der bliver tro indtil enden,
skal frelses, som Kristus siger i Matt 24, 13.
Foruden det beror dog hele de frommes liv alene på
troen og håbet. For hvis du vil slutte efter din egen forstand eller efter verdens egne gerninger og eksempler, så
vil du i alle ting finde det modsatte. For Kam forbandes,
og dog bliver han alene herre; Sem og Jafet derimod velsignes, og dog må de alene bære forbandelsen og plages
på mange slags måder. Fordi Gud udhaler i længden både
sine forjættelser og sine trusler, så må man vente i troen.
For, som Habakkuk siger i kap. 2, 3: ”Synet gælder først
den fastsatte tid, og det bedrager ikke. Hvis det trækker ud,
så vent, for det kommer, det udebliver ikke.”
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Derfor foreholdes os her en såre stor vrede af Helligånden, idet han om Kam siger, at han skal være tjeneres
tjener, det er, den mest foragtede og ringeste tjener blandt
alle. Men hvis du betragter historien, vil du finde, at han
er herre i landet Kana’an; men Abraham, Isak og Jakob og
deres øvrige efterkommere, som har velsignelsen, bor som
tjenere blandt kana’anæerne; og da også egypterne er
Kams efterkommere, så se dog, hvilken elendig trældom
Israel må bære under dem!
Hvordan er det da sandt, at Kam er forbandet og Sem
velsignet? Sådan er det sandt, at man måtte vente på det
guddommelige løfte og på truslen. Men denne forhaling
sker af den grund, at de ugudelige først skal gøre sit mål
fuldt, og for at man ikke skal dadle Gud eller beskylde ham
for, at han ikke har givet tid og rum til bod og omvendelse.
Men fordi de fromme lider under de ugudelige og som tjenere må tjene dem, som dog selv er de rette tjenere, prøves
og øves de derved til sin tros styrkelse og forøgelse og for
at de skal lære at elske Gud, for at de må blive undervist
ved megen lidelse og forfølgelse og, når de sådan er beredt
og undervist, da endelig kunne opnå forjættelsen. For da
tiden var fuldkommen, kunne Kams slægt ikke være så
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stærk og mægtig, at den jo måtte vige for Sems efterkommere. Da blev omsider denne forbandelse opfyldt, som i
så lang tid af Kam selv og hele hans slægt blev så kækt
foragtet og ikke troet.
Med os går det nu til dags også næsten til på samme
måde. Den rette lære og ret gudsdyrkelse har vi. Derfor
kan vi også rose os af at være den sande kirke og have
forjættelsen om den åndelige velsignelse i Kristus. Men
fordi vor lære fordømmer pavens kirke, så véd vi, at denne
kirke ikke er Kristi, men Djævelens kirke, og han selv sandelig en tjeneres tjener, ligesom Kam. Men erfaringen lærer dog, at paven er mægtig og en herre, vi derimod er tjenere og udskud, som Paulus kalder det i 1 Kor 4, 13.
Hvad skal da vi stakkels plagede mennesker gøre? I
vort hjerte skal vi trøste os ved det åndelige herredømme,
det er, derved, at vi véd, at vi ved Kristus har syndernes
forladelse og en nådig og forsonet Gud, indtil endelig også
den legemlige velsignelse kommer på den yderste dag.
Dog føler vi også i dette liv et lille stykke af den legemlige
forløsning. For fordi tyrannerne hårdnakket sætter sig
imod evangeliet, udryddes de aldeles af jorden.
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Efter alle jordens kongeriger faldt sådan til sidst også
det romerske rige og gik under; men Herrens ord og kirken
forbliver evindelig. Sådan formindsker også Kristus pavens magt og svækker den lidt efter lidt; men at han ganske skal afskaffes og blive en tjener for alle tjenere, sådan
som den ugudelige Kam, dertil kræves tro og venten.
Imidlertid er Kam udelukket fra Guds rige, og har en tidlang under sig verdens rige, ligesom også paven er udstødt
af Guds kirke og en tidlang fører et verdsligt herredømme,
dog sådan at han i længden ikke kan forblive herre.
Sådan udvikler den guddommelige ret sig, at de
fromme og gudfrygtige ganske vist har et rige, men ikke
anderledes end i troen, hvori de lader sig nøje med den
åndelige velsignelse, at de har en nådig Gud og sikkert håb
om himlens rige. Imidlertid må de lade de ugudelige besidde verdens riger, indtil Gud også ødelægger dem i det
legemlige, men ved Kristus sætter os til arvinger over alle
goder.
Fremdeles viser denne spådom også, at Noa var såre
rigelig og herlig oplyst ved Helligånden, fordi han for det
første så, at hans slægt skulle forblive evindelig, dernæst,
at Kam til sidst skulle gå til grunde med sin slægt og især
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mangle og berøves den åndelige velsignelse, om han end
tilligemed sin slægt en tidlang skulle have magt og herredømme.
Men dette skal man forstå på samme måde, som jeg
ovenfor sagde om Kains efterkommere. For jeg tror ikke,
at hele Kams slægt hel og holden blev fordømt, men at de,
som omvendte sig til troen, blev salige, ikke i kraft af en
sikker forjættelse, som blev givet dem i særlighed, men af
den almindelige nåde (så at sige). Ligesom gibeonitterne
og andre blev reddet, da Israels folk indtog landet
Kana’an. Ved denne almindelige nåde og ikke ved særlige
forjættelser blev Job, Na’aman, ninevitterne, enken i
Sarepta og andre af hedningerne salige.
Men hvad er årsagen til, at han ikke siger: Lovet være
Sem, men siger: Lovet være Herren, Sems Gud? Svar:
Dette sker for den herlige og mægtige velsignelses skyld.
For han taler her ikke om en legemlig eller timelig velsignelse, men om velsignelsen ved det kommende forjættede
afkom, som han ser og forstår er så stor og rig, at man ikke
kan nå den med ord eller udsige den. Derfor begynder han
at takke Gud. Og det ser ud til, at Zakarias også har lagt
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mærke til dette eksempel og fulgt det, da han i en lignende
sag siger i Luk 1, 68: Lovet være Herren, Israels Gud!
Derfor danner Noa velsignelsen til en forjættelse til
Gud selv. Lovet, siger han, være Herren, som er Gud for
Sem. Som om han ville sige: det er ikke fornødent, at jeg
udførlig udtaler min velsignelse over Sem; for han er allerede forhen velsignet med den åndelige velsignelse. Han
er allerede forhen Guds barn, og af ham skal kirken
komme og forplantes, ligesom den før Syndfloden blev
avlet og forplantet af Set. Og det er især mærkeligt og tydeligt, at han så nær sammenknytter Gud og sin søn Sem
med hinanden, og ligesom trolover den ene med den anden.
Derfor må der have været et såre herligt lys og en høj
erkendelse i Noas hjerte, siden han gør så skarp forskel
imellem sine sønner. Kam forkaster han tilligemed hans
slægt, men Sem indsætter han i de helliges og kirkens linje
og orden som den, på hvem den åndelige velsignelse, som
i Paradiset var forjættet ved kvindens afkom, skulle bero.
For derfor priser den hellige mand Gud og takker ham.
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v27. Måtte Gud skaffe Jafet plads, så han kan bo i Sems telte.
Kana'an skal være deres træl.«

Dette er en forunderlig profeti, fordi den har så særlige og
egne ord. Noa velsigner ikke Sem, men Sems Gud, og takker ham, fordi han så venlig har antaget Sem og benådet
og prydet ham med den åndelige velsignelse eller forjættelsen om kvindens afkom. Men da han kommer til Jafet,
bruger han ikke sådanne ord, som han har talt om Sem.
Derved antyder han klart den hemmelighed, hvorom Paulus handler i Rom 11, 11 og Kristus i Joh 4, 22, nemlig at
frelsen kommer fra jøderne, men at dog også hedningerne
skal blive delagtige i den. For skønt Sem alene er den rette
rod og stamme, så indpodes dog også hedningerne på
denne stamme som en fremmed gren og bliver også delagtige i den fedme og saft, som er i det udvalgte træ.
Dette lys ser Noa ved Helligånden, og om han end bruger dunkle ord, så profeterer han dog ganske ligefrem om,
at den herre Kristi rige skal bygges og plantes i verden af
Sems og ikke af Jafets stamme.
Jøderne driver her unyttigt snak og siger, at Jafet betyder de folk, som boede nærmest omkring Jerusalem, og
som man lod få adgang til templet og gudstjenesten. Men
Noa har her ikke brudt sig stort om templet i Jerusalem
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eller Moses’ tabernakel, men handler om større ting, nemlig om de tre patriarker, som skulle fylde hele verden, og
siger om Jafet især, at han ganske vist ikke var af Guds
folks rod eller havde forjættelsen om Kristus, men at han
alligevel ved evangeliet skal kaldes til samfund og forbindelse med dette folk.
Sådan er i denne profeti jødernes og hedningernes
kirke afmalet. For Kam forkastes og tilstedes ikke adgang
til den åndelige velsignelse om afkommet, medmindre det
kunne ske ved den almindelige nåde. Men skønt Jafet ikke
har forjættelsen om afkommet sådan som Sem, så får han
dog fortrøstning og håb om, at det med ham skal komme
derhen, at han indlemmes i kirkens samfund. Ligesom vi
hedninger, der er Jafets børn, ganske vist ikke har nogen
forjættelse, som er givet til os specielt, men dog er indesluttede i den forjættelse, som er givet jøderne. For vi er
udvalgt i de helliges, Guds folks samfund. Og dette er ikke
skrevet for Sems og Jafets, men for deres efterkommeres
skyld.
Men her ser vi, hvad der er grunden til at jøderne er så
overmodige og praler sådan af sig selv. For de ser, at deres
fader Sem alene har forjættelsen om den evige velsignelse
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ved Kristus. Men så tager de fejl deri, at de mener, at forjættelsen nedarves og erhverves efter kødet, fordi de er
fædrenes børn, og ikke meget mere ved troen, sådan som
Paulus mesterlig udlægger denne tekst i Romerbrevet 9, 6,
sådan nemlig, at ikke de er Abrahams børn, som efter kødet nedstammer fra Abraham, men de som tror, ligesom
Abraham troede.
Netop det samme antyder også Moses her dunkelt, når
han siger: Lovet være Herren, Sems Gud. For derved viser
han, at forjættelsen intet andet sted er end dér, hvor Sems
Gud er. Derfor bliver heller ikke en jøde delagtig i denne
forjættelse, medmindre han har Sems Gud, det er, medmindre han tror. Sådan bliver heller ikke Jafet delagtig i
forjættelsen, medmindre han bor i Sems telte, det er, medmindre han er delagtig i den samme tro, som Sem har.
Derfor er det en såre høj og herlig forjættelse, der henhører og rækker ligetil verdens ende. Men ligesom vi
sagde, at den alene kommer dem til gode, som har Sems
Gud eller som tror, sådan henhører også forbandelsen
alene til dem, som forbliver i Kams ugudelige væsen. For
fordi Noa ikke taler dette som et menneske, af sin egen
forstand og tanke, men af Guds Ånd, så taler han ikke
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alene om den timelige forbandelse, men om den åndelige
og evige, og forbandelsen skal forstås sådan, at den ikke
alene er en forbandelse for verden, men meget mere for
Gud.
Ligesom jeg også ovenfor sagde om Kains forbandelse. For hvis du vil se hen til virkeligheden og erfaringen, så vil du finde, at Kain havde større legemlig velsignelse end Set. For Gud vil, at hans kirke i verden skal have
en sådan skikkelse, at det ser ud, som om forbandelsen
over de ugudelige alene var faldet på den, mens de ugudelige anses for dem, på hvem velsignelsen er kommet. Derfor bygger Kain først byen Enok, mens Set imidlertid må
bo i og nøje sig med telte.
Sådan byggede Kam byen Babel og tårnet, og havde et
rige vidt og bredt omkring, mens derimod Sem og Jafet
var fattige og kummerlig måtte hjælpe sig med sine telte.
Sådan viser virkeligheden og erfaringen selv, at man ikke
må forstå de guddommelige forjættelser og forbandelser
på legemlig vis, om dette timelige liv, men åndelig. For
skønt de fromme i verden trykkes og må lide, så er de dog
Guds sikre børn og arvinger. Og skønt derimod de ugude-
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lige en tidlang har lykke og velfærd, magt og ære, så afhugges de dog til sidst og visner som græsset, som Salmerne lærer på mange steder.
Men Kams og Kains gerning og stand er hinanden næsten lige. Kain dræber sin broder, hvilken gerning tilstrækkelig viser, at der i hans hjerte ikke er nogen tugt eller ærbødighed for hans fader. Derfor bliver han også udstødt af
sin fader, skiller sig fra kirken, som havde den sande Gud
og den sande gudsdyrkelse, bygger byen Enok og lader sig
ganske og aldeles optage af verdslige sorger og sager. Ligeledes synder også Kam mod sin fader, idet han hverken
viser ham ære eller ærbødighed, men foragter og udler
ham. Men da han siden over sig hører forbandelsens dom,
hvorved han udelukkes fra forjættelsen om afkommet og
fra kirken, idet han ikke forbandes i egen person, men i sin
søn, skiller han sig med sikkerhed fra Gud og kirken, drager mod Babel og bygger der en kongelig by.
Dette er meget iøjnefaldende eksempler og nødvendige for kirken. Nu til dags lader nok muslimerne og paven
os rose os af den himmelske og evige velsignelse, at vi har
evangeliets lære og ære kirken. Dertil véd de også, hvad
vi anser dem for, nemlig at vi anser og fordømmer både
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paven og muslimerne som den rette Antikrist. Men se,
hvordan de dog forlader sig på sin rigdom og magt, og
ganske rolig foragter vor mening om dem! Dernæst bestyrker det dem også, at vi er så få, dertil svage og ringe. Ganske det samme ser vi også hos den forbandede og forstødte
eller af kirken udjagede Kain og Kam.
Og sådanne eksempler giver os den lære, at vi i dette
liv ikke har at søge noget sikkert eller blivende sted, men
at vi i så mange tilfælde, som dette liv er underkastet, skal
se hen til det evige livs håb, som er forjættet os ved Kristus. Dette er den eneste havn, hvortil vi som omhyggelige
og agtpågivende søfolk under sådan uvejrets og stormvindenes voldsomhed altid med flid og omhu skal styre
ind.
For hvad vinder vel tyrken, om han så bringer hele verden under sit herredømme? Hvortil han dog aldrig vil
bringe det; for Mikael skal hjælpe og bistå det hellige folk
eller kirken, som Daniel profeterer i kap. 10, 13. Og hvad
hjælper det paven, om han så end bringer hele verdens
skatte og gods til sig? Hvilket han jo flittig har gjort i nogle
hundrede år. Vil de vel derfor også undgå døden eller derved berede sig og opnå et evigt og bestandigt sæde i dette
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liv? Hvorfor tager vi da sådan stor forargelse af denne deres legemlige velsignelse og vor egen jammer og fare, da
jo dog de er udstødt af de helliges samfund, men vi ved
Guds søn skal nyde de evige goder?
Hvis nu derfor Kain og Kam, som forfædre og stammeforældre, men paven og tyrken, som deres efterkommere, for en kort og ringe velfærd i dette liv kan foragte
den sande kirkes dom, hvorfor kan da ikke også vi, som
allerede har de evige goder i sikkert eje, atter foragte deres
magt og dom? For Kam bryder sig intet om denne sin faders forbandelse, men vredes endnu på ham og foragter
ham som en gammel nar, men selv går han hen og ruster
sig med verdens magt, som han har større tanker om og er
mere glad i, end om han, sådan som Sem, havde fået velsignelsen af sin fader.
Derfor tjener denne historie til at trøste og styrke os,
når også vi nu til dags må erfare det samme, ligesom jo nu
i vor tid paverne og deres biskopper foragter os hel frit.
Hvad skulle vel, siger de, disse tiggefærdige kættere gøre?
For deres gods og magt giver dem mod og opblæser dem.
Men vi skal tålmodig lide dette overmod af de ugudelige
folk, ligesom også Noa dengang led af sin søn, og trøste
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os med håbet og troen på det evige afkom, som vi véd, at
de ikke har.
Ovenfor sagde jeg, at Kams synd sådan bevægede og
fortørnede Helligånden, at han i forbandelsen ikke engang
kunne nævne ham ved navn. Og sandt er det, som også
straffen udviser, at Kam havde syndet groft. Dog er heller
ikke denne grund, som jeg også sagde ovenfor, upassende,
at fordi Noa så, at Kam efter Guds ord og befaling var blevet taget op i arken og opretholdt tilligemed de andre, ville
han skåne ham, fordi Gud havde skånet ham i Syndfloden.
Derfor lægger han den forbandelse, som Kam havde fortjent ved sin synd, på hans søn Kana’an, som Kam uden
tvivl ville beholde hos sig.
Jøderne nævner en anden årsag, nemlig at hans søn
Kana’an først havde set sin bedstefar ligge nøgen, og så
havde sagt det til sin fader, som derpå også så ham, så altså
sønnen, Kana’an, havde foranlediget sin fader til denne
synd. Men hvor meget denne grund fortjener at tros,
derom vil enhver, som læser det, nok kunne dømme.
Men her må man også tale noget om det grammatiske
spørgsmål. For de sprogkyndige strides om, hvorfor alle
de latinske udlæggere oversætter sådan: Gud udbrede
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Jafet, da dog den hebraiske tekst her ikke kan oversættes
sådan. Dog forstå ikke alene de hebraiske, men også de
kaldæiske udlæggere ordet Jafet sådan, at det betyder at
udbrede. Nu har undertiden sådanne og lignende grammatiske undersøgelser stor nytte, og viser, hvad tekstens
egentlige mening er.
Nogle udlede da ordet Jafet af japhah, som betyder at
være skøn, hvilket f.eks. bruges i Sl 45, 3: joph-japhitha
mibne Adam, det er: du er meget dejligere end menneskers
børn. Men man kan let overbevise disse om, at de tager
fejl. For dette ord Jafet kommer i virkeligheden af pathah,
som betyder at overtale eller fange og overliste en med
gode ord, hvilket f.eks. bruges i 2 Mos 22, 16: veki jephateh isch bethulah, det er: når nogen lokker en jomfru, og
Jer 20, 7: piforthani Jehovah va eppath, det er: Herre! du
har overtalt mig, og jeg lod mig overtale, ligeså i Ordsp 1,
10: im jepathucha, det er: når syndere lokker. Men at anføre flere sådanne eksempler behøves ikke. For dette ord
forekommer i et væk, og jeg tvivler ikke på, at det græske
ord peithå, jeg overtaler, kommer deraf; for det har netop
samme betydning.
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Men nu til spørgsmålet: hvorfor har dog alle de latinske udlæggere gengivet det sådan: Herren udbrede Jafet,
da der jo dog ikke står pathach, som betyder at udbrede
eller åbne, men pathah, som betyder at overtale? Svar: jeg
tvivler ikke på, at udlæggerne har taget anstød og forargelse af, at fordi dette er en forjættelse, synes det upassende og hårdt, at man skulle mene Noa sagde: Gud overtale eller overliste Jafet. For dette kunne synes at være ord
i en forbandelse, ikke i en velsignelse. Derfor har de slået
ind på en mildere mening, skønt den strider imod grammatikken, og fordi der kun er en ringe forskel mellem
pathach og pathah, har de taget det ene i stedet for det andet, eftersom det behagede dem, foranlediget og tvunget
ved omstændighederne, da det jo skulle være en forjættelse.
Men det er ikke fornødent sådan at fordreje og forfalske teksten og gøre vold på sprogets regler, især da jo ordet pathah giver en meget passende mening. For dette ord
kan have både ond og god betydning (overtale og overliste
eller forlokke), ganske som hos os ordet råde, hvilket kan
forstås både om et godt og om et ondt råd. Derfor sker der
ikke Gud nogen skam, hvis man bruger et sådant ord om
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ham, som man klart kan se af Hoseas 2, 14, hvor Gud siger: Jeg vil lokke hende og føre hende ud i ørkenen og tale
kærlig til hende, eller overtale hende med gode ord og
lokke hende og sådan bevæge hende ved ord, at hun, kirken nemlig, tror på mig og føjer sig efter mig osv. På
denne måde forstås også her rettelig dette ord, sådan nemlig, at det betyder at lokke, overtale, bevæge med venlige
og gode ord. Gud lokker, overtaler og fanger sådan Jafet
med sine overtalelser, at han, efter sit navns betydning, må
blive overtalt, venlig lokket, bevæget ved ord.
Men her kunne nogen sige: Hvad er da meningen
heraf, og hvorfor skal Jafet lokkes eller overtales, og det
af Gud? Svar: Noa tager i denne profeti lejlighed og anledning af hans navn og takker Gud, fordi han har sat Sem
sådan, at han står som en stærk rod, hvoraf Kristus skal
fødes. For ordet Sem betyder at lægge, sætte, opstille.
Men for Jafet beder han, at han må være en ret Jafet.
For fordi han var den ældste søn, hvem førstefødselsretten
ordentligvis tilkom, så beder han om, at Herren venlig vil
overtale ham. Først for at han ikke skal misunde sin broder
æren eller blive utålmodig over, at dette fortrin fratages
ham og tillægges hans broder. For det andet, fordi denne
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bøn alene angår Jafets person, så indbefatter han tillige
hele hans slægt deri, for at Gud, skønt forjættelsen alene
er skænket Sem, dog ikke må udelukke Jafets slægt derfra,
men tale venlig til ham ved evangeliet, for at også Jafet må
blive overtalt ved evangeliets ord. Dette er en guddommelig overtalelse, af Helligånden, ikke kødets, verdens eller
Djævelens, men en hellig og levendegørende overtalelse.
Og denne måde bruger også Paulus, når han siger i Gal 1,
10: taler jeg vel nu mennesker til behag, eller Gud? Og i
3, 1: Hvem har fortryllet jer, at I ikke adlyder sandheden?
Sådan betyder altså Jafet en sådan, som vi kalder enfoldig, som snart tror, snart og let lader sig overtale til noget, ikke er trættekær, ikke hårdnakket, som giver Herren
sin forstand til fange og holder sig til hans ord, forbliver
en discipel og ikke vil være mester over Guds ord eller
gerninger. Derfor foreholdes os her et såre kosteligt ønske
og bøn, at Gud vil overtale Jafet, det er, vil tale venlig med
ham, eller, om han end ikke taler med ham efter forjættelse, sådan som med Sem, så dog vil tale med ham af nåde
og guddommelig miskundhed.
Og dette Noas ønske går ud på, at evangeliet skal udbredes over hele verden. For Sem er ligesom den stamme,
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af hvis slægt eller linje Kristus er født. For han er jødernes
kirke, som havde patriarker, profeter og konger. Og dog
viser Gud her Noa, at også de stakkels hedninger skal bo i
Sems telte, det er, skal komme til delagtighed i de goder,
som Guds søn har bragt ind i verden, nemlig syndernes
forladelse, Helligånden og evigt liv. For han profeterer
klart, at også Jafet efter sit navn skal høre evangeliets venlige ord, så han, om han end ikke har det navn som Sem,
der er forordnet og beskikket til at være den stamme, af
hvilken Kristus skal fødes, dog alligevel skal have den
venlige overtalelse, det er evangeliet.
Derfor var det Paulus, ved hvem denne spådom er blevet opfyldt. For ham var det næsten alene, som underviste
Jafets slægt med evangeliets lære, som han siger i Rom 15,
19: fra Jerusalem af og rundt omkring indtil Illyrien har
jeg til fulde forkyndt Kristi evangelium. For til Jafets slægt
og efterkommere hører næsten hele Asien, med undtagelse
af de østligste folk, og Europa. Derfor har hedningerne
ikke, sådan som jøderne, af Gud et præstedømme og kongerige, har hverken fået lov eller forjættelse, men alene af
Guds barmhjertighed har de fået evangeliets venlige
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stemme eller den overtalelse, som navnet Jafet fører med
sig.
Denne ligefremme betydning og mening har de udlæggere, som Gud sådan har ladet fare vild, ikke set, og dog
har de ikke været så særlig langt fra den rette mening. For
det ord herchib, som betyder at udbrede, betyder efter det
hebraiske sprogs vis også at trøste. Sådan betyder omvendt
i det latinske sprog ordet angustiæ, som egentlig betyder
trangt rum, også angst, bedrøvelse, fare, kummer. Sådan i
Sl 4, 2: bezor hirchabtha, i tranghed udbredte du rummet
for mig, dvs. trøstede mig. Men nu er den eneste sande
udvidelse eller trøst evangeliets ord.
Sådan stemmer begge meninger overens, når man
fremstiller dem ret. Men den første, om at overtale, er den
rigtige og egentlige, og bringer dette klare lys med sig, at,
skønt vi hedninger ikke har fået forjættelsen, så er vi dog
ved det guddommelige forsyn kaldet til evangeliet. For forjættelsen tilhører Sem alene; men Jafet har det overtalende
ord og, som Paulus siger i Rom 11, 17, som et vildt oliventræ indpodes han blandt grenene på det ædle oliventræ
og bliver meddelagtig i oliventræets rod og fedme. For i
Den Hellige Skrift stemmer det foregående overens med
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det sidste, og hvad Gud forjættede på Noas tid, det udfører
og viser han nu i gerningen.
Kam betyder en, som er varm og hidsig. Dette navn
blev, efter min tro, givet ham af faderen, på grund af det
store og stærke håb, som han nærede om sin yngste søn,
sådan at de andre to, når de sammenlignedes med ham,
ligesom var kolde; ligesom også Eva priser sig lykkelig,
da Kain fødes, 1 Mos 4, 1; for hun holder ham for den
mand, som skulle gøre al jammer god igen og atter bringe
alt til rette, da han dog meget mere er den første, som på
en ny måde anretter skade, idet han dræber sin broder.
Sådan forandrer Gud ved sit ubegribelige råd også de
hellige menneskers planer og tanker. For Kam, om hvem
faderen ved hans fødsel formodede, at han fremfor de andre brødre skulle have en særlig iver og varme til at hjælpe
kirken, er ganske vist, da han bliver voksen, heftig og
varm, men på en anden måde og vis, end hans fader havde
ventet sig. For han optændes mod faderen og mod Gud
selv, som hans gerning udviser. Derfor viser hans navn,
hvordan han skulle blive, skønt hans fader, da han gav ham
dette navn, ikke havde forstået det på denne måde.
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Sådan er nu dette Noas profeti om hans sønner, som
har opfyldt verden. At derfor af Guds barmhjertighed det
kære evangeliums lys også er gået op over vort fædreland,
det kommer os også til gode af denne spådom om Jafet.
Sådan opfyldes nu, hvad Noa dengang spåede. For skønt
vi ikke er af Abrahams afkom, så bor vi dog i Sems telte
og er meddelagtige i de forjættelser, som er opfyldt af Kristus.
v28-29. Efter vandfloden levede Noa i 350 år. Noa levede i alt
950 år, så døde han.

Af historien fremgår det, at Noa døde 58 år, efter at Abraham var født. Fordi derfor Abraham til ind i de 50. år
havde en så god og fortræffelig lærer, kunne han gøre ganske gode fremskridt i læren og religionen. Og det er ingen
tvivl om, at Noa, som var fuld af Helligånden, især elskede
denne sin slægtning, da han var den eneste arving til de
forjættelser, som var givet til Sem.
Men i denne tid var Kams slægt mægtig og havde
lykke og velfærd; af den er afguderiet indplantet og bragt
til østerlændingene. Denne slægt så Abraham, men ikke
uden forargelse. Dog opretholdtes han ved Noa, som
Abraham næsten alene holdt sig til og hædrede som den
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eneste, der endnu var tilovers fra den første verden. Men
de andre, som havde glemt den store vrede i Syndfloden,
lo endnu af den fromme gamle mand, især Kams slægt,
som var opblæst og hovmodede sig af sine ejendomme og
sin magt. Disse udøvede også mod stamfaderen Noa sin
trods og foragt, og da de blev bedårede ved lykke og velfærd, udlo og foragtede de sin forbandelse til trældom,
som en drøm og fabel af en gammel nar.
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Tiende kapitel
v1. Dette er Noas sønner Sem, Kam og Jafets slægter; efter
vandfloden fik de sønner.

Det ser ganske vist ud, som om dette tiende kapitel intet
særligt indeholder, heller ikke er særlig nyttigt eller nødvendigt, især da vi, som er født efter så mange forandringer i riger, lande og folk, intet har at sige om enhver enkelt
person, som her opregnes; dog passer det sig ikke, at vi
tier ganske og aldeles stille derom.
For først må i dette kapitel det mærkes, at Moses heri
efter Syndfloden deler og adskiller verden i tre dele efter
Noas tre sønner. Men skønt også vore skrifter og beretninger adskille verden i tre dele, Europa, Asien og Afrika, så
bruger dog Moses en anden deling, som ikke er lig vor.
For til den del, som vi kalder Europa, regner han også den
del, som vi kalder det nordlige Asien, som strækker sig
lige til Middelhavet, hvor det støder til Palæstina. Hele
dette strøg mod nord så vel som hele Europa tillægger han
Jafets sønner. For fordi disse var mange, indtog de også en
større del end Sem.
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Som den anden del af verden regner han det, som vi kalder
Afrika, hvoriblandt også morerne og etiopierne er, og som
går indtil de to bjerge de såkaldte Herkules' Søjler (Gibraltarstrædet).
Den tredje del, nemlig jødeland, tillægger han Sem, og
ikke det alene, men føjer dertil Persien og de andre lande
mod øst og syd.
v2. Jafets sønner var: Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tubal,
Meshek og Tiras.

Jafet efterlader sig syv sønner, hvis navne Den Hellige
Skrift har opbevaret, kun at Tiras’ navn har tabt sig og intetsteds er at finde i Skriften. Den første søn er Gomer,
som Hieronymus anser for galaternes stamfader. Men jeg
synes, at denne del er noget for ringe til at kunne tilregnes
denne patriark. Så véd man, at galaterne er tyskere, ligesom man jo siger, at de endnu den dag i dag skulle bruge
det tyske sprog, sådan som det tales i Sachsen.
Af Ezekiel 38, 6 er det klart, at de bor mod nord. Derfor mener jeg, at det er de folk, som bor ved Bosporusstrædet. Dette bevises tilstrækkelig af navnene. Men skønt de
folk, som bor der nu til dags, er kommet derind udefra og
ikke er de første beboere eller af den samme folkestamme,
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så er der dog ingen tvivl om landet, men det er just det
land, hvor fordum Gomer boede med sin slægt. Så er det
jo også brugeligt, at man ombytter bogstaverne g og s eller
c med hinanden, da ordene derved næsten bliver uforandrede, hvilket man kan se af udtalen hos de italienere og
franskmænd, som bor omkring Trier, i Julich, Geldern og
Brabant. Derfor er det min tro, at Gomer og hans efterkommere boede ved Bosporus Cimmericus, ved søen eller
havet Maeotis (Det Asovske Hav) og i de lande, som ligger nærmest mod nord.
Hvad Magog angår, da er jeg ganske vis på, at det er
den Gog og Magog, hvorom Ezekiel taler i 38, 2. Men Gog
betyder et tag. Derfor forstår man ved Gog skyterne, der
ikke bor i huse, sådan som vi, men kun under telte eller i
hytter.
Derfor praler også tyrkerne af, at de ikke bygger for
pragtens skyld sådan som vi, der pryder byerne med herlige bygninger og bygger slotte og fæstninger, som om vi
evig skulle leve her. På grund af denne vor flid eller forfængelighed, hvad man nu vil kalde det, udler tyrkerne os,
og anser det for et stykke særlig hellighed, når man ikke
bor i kostbare huse. Derfor ødelægger de også vinbjergene
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og nedriver skønne bygninger. Samme slags liv fører også
de folk mod nord, som man kalder tatarer; for disse bor
også i telte, og er, som hebræerne kalde dem, Magog,
blandt hvilke også henhører skyterne og andre folk.
Hvad Madaj betyder, er bekendt. For der er ingen tvivl
om, som også navnet viser, at det er mederne. Skønt Den
Hellige Skrifts beretninger give en sikrere besked og siger,
at Madaj er Darius, som jo var en meder, som også hedningernes historier vidner.
Javan er uden tvivl Janus, af hvem byen Janiculum ved
Rom har sit navn. Og skønt nogle mener, at de grækere,
som kaldes joner, har sit navn af Javan, så er det dog sikkert, at i fordums tider det græske sprog var brugeligt også
i Italien. Deraf fik de landstrækninger deraf, som lå nærmest ved havet, navnet Storgrækenland, og historien beretter, at Pythagoras lærte der. Derfor er der intet i vejen
for at mene, at Javan med sin slægt besad Lilleasien og
hele strøget ved Middelhavet, fra landskabet Kilikien i Lilleasien indtil Spaniens yderste grænse. Derfor siger Moses
sidenhen klart om hans sønner, at af dem er havets øer blevet beboede; for Middelhavet har mange øer. Heller ikke
havde man før trojanernes tider noget kendskab til Italien,

1062

så det er min tro, at der i de egne tildrog sig mange forandringer og hyppige omvekslinger.
Tubal mener Hieronymus skal være spanierne. Men
jeg tror, at han henhører til tatarerne. Han omtales også af
Ezekiel i kap. 38, 3.
Meshek anser Hieronymus for kappadokierne i Lilleasien. Men af Salmernes Bog kan man se, at det er Storarmenien, der hvor georgierne og casperne bor. For i Sl 120,
5 står der: jeg var fremmed blandt Mesech, jeg har boet
ved Kedars telte. Men nu er det sikkert, at Kedar er det
petræiske Arabien, der hvor sidenhen moabitterne, edomitterne og ammonitterne boede. Disse har til naboer mod
nord Mesech. Og jeg ville gerne, efter ordet, sige, at det
var moskovitterne; det kan vel også være, at de er flyttet
og draget fra Armenien til de lande, hvor de nu er, ligesom
jo ofte det ene folkefærd udjager det andet, og det ene sætter sig i det andets sted.
Hvad det er for folk, som betegnes ved Tiras, véd man
ikke; for i Skriften står dette navn intet andet sted. Hieronymus mener, at derved betegnes thrakerne, som jo navnet
Tiras på en måde antyder.
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Sådan er dette vor fader Jafets slægt, hvem også hedningerne kender, og som de kalder Japetus. Og fra ham har
alle de folk sin oprindelse, som bor mod nord, såsom meder, skyter, tatarer, svensker, nordmænd, polakker, vendere, danskere, tyskere, grækere, italienere, franskmænd,
spaniere. Men fordi sprogene ofte er blevet forandrede, viser dette, at også indbyggerne hyppig er ombyttede og forandrede.
v3. Gomers sønner var: Ashkenaz, Rifat og Togarma.

Jøderne siger stærkt og enstemmigt, at Ashkenaz betyder
tyskerne. Men skønt man ikke kan bevise dette af Den
Hellige Skrift, så antager vi det dog gerne, fordi vi ingen
sikrere kundskab har derom. Dette navn omtaler også Jeremias 51, 27, skønt vor oversættelse ikke har egennavnet,
men har et tillægsord i stedet for. Eusebius siger, at det er
goterne; men om dem véd man med vished, at de var tyskere.
Sådan nedstammer vi tyskere gennem hele linjen fra
Jafets førstefødte. Men skønt dette ikke er nogen ros for
Gud, så antydes dog derved, at fordi denne Ashkenaz var
den førstefødte, måtte han også et eller andet sted have
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land og folk. Dernæst antydes også det, skønt ved dunkle
ord, at det med ham skulle komme derhen, at han skulle
komme til evangeliets erkendelse; for begge disse ting
bringer førstefødslens forrettighed med sig. Og dette er et
klart bevis på, at Gud nådig har set til dette folk og har
villet ære det på en særlig måde, ligesom også historien
vidner, at det tyske folk altid er blevet anset for det berømmeligste.
Rifat står ikke oftere i Skriften, lige så lidt som Tiras.
Heller ikke indeholder hedningernes skrifter noget derom,
kun taler de om rifaerne og de rifaiske bjerge mod nord,
hvor de opdigter, at der er gribbe, som samler guld. Men
at alt det, som de siger om disse bjerge, er fabel og digt,
derom tvivler ingen.
Derfor er det vor faste tro, at også dette var folk, som
boede mod nord, men er blevet udryddet eller fordrevet
ved tatarerne. På sådan måde plejer Gud at straffe land og
folk for deres synds skyld, som han siger hos profeten
Amos i 9, 8: Se, den Herres, Herres øjne ser på et syndigt
rige, og jeg vil udslette det af jorden, og Dan 2, 21: Han
afsætter konger og stadfæster konger. Derfor forbliver
ganske vist navnene på lande og kongeriger, som de kan;
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men de, som bor deri, udryddes og går under for deres
synders skyld. Sådan har tyrkerne opslugt Grækenland,
goterne Spanien, og dog forbliver de gamle navne. Og
dette er verdens gang, og det går ikke anderledes til i den,
hvilket alt sammen er skrevet Den Hellige Skrift til ære.
Hvad Togarma er, véd ingen. Ezekiel omtaler ham i
27, 14, og tæller ham blandt folkene mod nord. Jeg tror,
han henhører blandt tatarerne. Nogle gætter også og foregiver, at det skal være frygierne, fordi ordet tigranes ikke
lyder så forskellig derfra; men hvor meget man kan bygge
derpå, kan enhver læser selv bedømme.
v4-5. Javans sønner var: Elisa, Tarshish, Kittim og Rodanim.
Fra disse udgik folkene på de fjerne øer. Det var Jafets sønner,
land for land, hver med sit sprog, slægt for slægt og folkeslag
for folkeslag.

Elisa mener Hieronymus skal være det græske folk æolierne. Men jeg mener, at det har været et større landskab.
Ezekiel omtaler det også i 27, 7.
Tarshish, siger man, skal være Kilikien i Lilleasien,
hvor byen Tharsus ligger, hvor Paulus var født; det har jeg
heller ikke noget imod.
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Kittim omtales i Den Hellige Skrift, og i almindelighed forstår man derved Italien, men efter min mening er
det egentlig Grækenland tilligemed den nærmeste egn
henimod Italien og Frankrig. I 4 Mos 24, 24 omtaler
Bileam dette navn: ”Der kommer skibe fra kittæerne, de
betvinger både Assur og Eber.» Og Esajas kap. 23, 1, hvor
han spår om Tyrus’ og Asdods ødelæggelse, som skulle
ske ved Alexander den Store, den græske konge.
Sådan har nu også Makedonien sit navn af Kittim; for
når hebræerne føjer bogstavet m til Kittim, så bliver deraf
makiform, som vi kalde Makedonien. Men nogen kunne
sige: hvorfor skulle Grækenland få sit navn af Makedonien, som kun er en ringe del af Grækenland, og ikke har
noget særligt navn eller ry? Svar: Hvor lidt berømt og foragtet denne del er, så er dog Alexander den Store kommet
derfra, han som var hele verdens monark og hersker. Derfor prises det med rette som hele Grækenlands hoved, siden det jo også er hele verdens hoved.
Om Rodanim tror jeg, at det er gået under. For hvis
rodanitterne, som er berømte på grund af det Jupiters-tempel, som var hos dem, har fået sit navn deraf, så er de sandelig imod hele kongeriget, hvoraf de er blevet tilovers,
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kun at regne som en ringe gren imod et stort træ; ligesom
endnu den dag i dag Rom kun er en ringe flække og et lille
stykke af det såre store rige, som det forhen tilhørte.
Derfor var disse Javans sønner de mægtigste konger,
og blev uden tvivl af sin bedstefar Jafet ret undervist i læren og religionen, og var de helligste mænd, især til den
tid, da det jødiske folk ved en særlig lov, orden og styrelse
blev adskilt fra de andre folk.
Men når Moses siger, at af dem blev hedningernes øer
beboet, viser han derved, at de var dygtige og erfarne søfolk, hvilket de uden tvivl havde lært af erfaringen med
arken i Syndfloden. Men fordi Gud har bekræftet og opretholdt deres rige, er det min tro, at de har beholdt de rette
gudsdyrkelser, som de havde arvet og modtaget af sine
fædre, og brugt dem i sin kirke. For de ugudeliges og afguderiskes rige bekræfter Gud ikke, men omstøder det.
Men om det er sandt, som Plinius siger, at nogle øer ikke
har været til altid, men har løftet og hævet sig op af havet,
det véd jeg ikke. Men det synes mig at være troværdigere,
at de er blevet opdaget og beboet af folk, som har været
kyndige i skibsvæsenet, som Moses her viser.
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Så er nu det Jafets efterkommere, blandt hvilke uden
tvivl de helligste fædre har været, som har regeret sin slægt
godt og vel både i det timelige og det åndelige og har oprettet altre og gudsdyrkelser på de steder, hvor de boede.
For fordi der endnu ikke var givet nogen lov om, at man
skulle have gudstjenesten på et bestemt sted, så stod det
enhver frit for at ofre, hvor han ville, ligesom det nu til
dags står os frit for at bede overalt, hvor vi vil.
Men denne slægt kom med tiden mere og mere ind på
afguderi, og begyndte at tilbede solen og stjernerne osv.
Dette afguderi havde uden tvivl sin oprindelse fra den
sande gudsdyrkelse og påkaldelse, ligesom jo sædvanligvis overtro og falsk gudsdyrkelse opstår af den sande tro
og religion. For de fromme fædre oplærte sine børn til at
bede om morgenen, når solen gik op, og takke Gud for et
så skønt lys, hvorved alt ikke alene oplyses, men også opretholdes og ernæres. Men dette forvendte efterkommerne
til afguderi. Sådan tilbad kaldæerne sidenhen ilden, sådan
brugte tyrkerne omskærelsen, og vi kom, da vi havde forladt apostlenes lære, ind i grueligt afguderi, som pavens
ugudelige slæng for nyttes og vindings skyld har indført i
kirken. For når de fromme og gudfrygtige ret har erkendt
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Gud, ret har troet og ret dyrket ham, så har de ugudelige
altid villet gøre dem det efter, hvoraf da al jammer er påfulgt og opstået i kirken.
Men vore forfædre har været store og herlige mænd,
blandt hvilke denne vor Ashkenaz har været en særlig helt
og af en gudfrygtig vandel, dertil også dygtig i sin gerning.
Ligesom jo den dag i dag, Gud ske lov, Tyskland foruden
andre herlige gaver, som det har, også er benådet med
evangeliets klare lys, som er den allerhøjeste gave. Og vel
dem, som godt og hellig bruger den!
Men med særlig flid omtaler Moses, at disse efterkommeres sprog og slægter har fordelt sig på visse enkelte steder, hvorved han vil vise, at rigerne blev ordnet og beskikket på denne måde. Og dette blev uden al tvivl ordnet og
bestemt sådan af Noa, deres stamfader selv, som befalede
den ene at sejle til Asien, den anden til Grækenland, den
tredje til Italien, og dér oprette stater og kirker; og da børnene og børnebørnene adlyder ham deri, erfarede de Guds
velsignelse. Derfor foreholdes alt dette os til eksempler på
en særlig lydighed mod faderen Noa, og også på særlig flid
i at beskikke kirker og riger. Derefter er det også eksempler på ret enighed, hvorved både kirken og det borgerlige
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liv stod sig godt, så længe indtil den forbandede Kam
bragte hele verden i oprør, hvorom vi skal høre i det følgende kapitel.
Men da beretningerne herom er gået under, havde det
været nyttigt og godt, om man dog kendte afledningen af
disse navne, hvad der var meningen og betydningen af ethvert. For jeg kan ikke tro, at de hellige fædre, som var
fulde af Helligånden og forudså alt, som i fremtiden skulle
tildrage sig både i kirken og de verdslige riger, skulle have
opfundet sådanne navne uden betydning og på slump tillagt sine børn dem. Ligesom jeg jo ovenfor flere gange har
anført sådanne eksempler, hvori navnene har noget at betyde enten i henseende til tidernes beskaffenhed eller noget andet. Men fordi beretningerne om disse ting er blevet
borte og gået under, så måtte man dog, selv om man kendte
navnenes betydning, kun gætte sig frem, men kunne ikke
komme til nogen vished om, hvoraf disse navne var dannet
og taget.
Gomer betyder en, som afslutter eller ender en ting,
eller en fuldendelse. Deraf kan man slutte sig til, at der på
den tid må have været en eller anden særlig nød, så enhver
mente, at det nu var forbi med kirken. Men fordi vi ikke
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kan vide det med vished, så er sådanne tanker forgæves.
Derfor overlader vi dette at tænke over disse navnes anledning til dem, som intet andet har at bestille.
v6. Kams sønner var: Kush, Misrajim, Put og Kana'an.

Nu må man sandelig undre sig over, at den ugudelige
Kams slægt opregnes før end Sems, den velsignedes; men
dette sker måske på grund af det, som Kristus siger i evangeliet i Matt 19, 30, at i Guds rige skal de sidste blive de
første. For ligesom vi her ser, at Kam sættes midt imellem
Jafet og Sem, sådan ser vi, at de ugudelige i store flokke
sidder midt i kirken og har den bedste og prægtigste plads.
Dertil kommer også, at Kams slægt ikke lader sig nøje
med sin del og stand, men også angriber Sems og Jafets
slægt. For den har ikke alene indtaget nogle landskaber
mod øst og nord, men også nogle, som ligge mod syd. For
Kush er etiopierne, som vi nu kalder dem, og de besidder
ikke alene landene mod syd, som ligger langt fra havet,
men også de steder, som støder til vandet. At Misrajim er
Egypten, derom er der ingen tvivl.
Om Put har man ingen sikker besked, derfor er det min
tro, at også denne søn snart omkom for syndens skyld.
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Nogle udlæggelser siger, at det er libyerne eller afrikanerne, det er Afrika, så langt det støder til Middelhavet,
Numidien, Mauritanien og Kyrene. Og i Numidien, siger
man, skal der være en flod, som har navnet Put.
Kana'an er den mest bekendte blandt alle disse, fordi
han indtog dette rige, som sidenhen blev givet til Israels
børn. Men se, hvordan det i denne verden går den sande
kirke. Kam forbandes af sin fader Noa, Sem og Jafet derimod velsignes. Men viser ikke erfaringen, at det har vendt
sig ganske om, så det modsatte er blevet tilfældet? For
Kana’an, Kams søn, indtager den allerbedste og herligste
del af jorden, ligesom jeg tror, at Paradiset var i landet
Kana’an, der er det sted, hvor Gud siden alene ville, at kirken og hans folk skulle være. Mens Kam således med sin
slægt har og besidder det bedste og lysteligste stykke af
hele verden, så må kirken imidlertid plages og være elendig. Dog vedvarer denne de ugudeliges lykke og velfærd
ikke altid, men Kana’an ødelægges til sidst på det ynkeligste, og Guds folk får overmagten og sejrer.
Navnet Kana’an antyder ligesom efter en forudbestemmelse det, hvortil Kana’an blev; for Kana’an betyder
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en købmand eller handelsmand, og altid har handelsstæderne været de mest berømte i verden, hvorfor også Tyrus
og Sidon, hvor der boede købmænd, gav hele det rige
navn. Der er heller ikke andre handelsstæder, som sådan
prises i Skriften, skønt også hedningernes historie vidner,
at de har været de mest berømte byer i hele verden. For
Kartago var et sted, hvor de usleste af dem boede. Og Ezekiel nævner i kap. 16, 17 byen Tyrus som en berømt og
mægtig by ved havet, for hvilken hele landet måtte frygte.
Sådan havde Kam den allerbedste del af verden, nemlig hele østsiden, med undtagelse af Arabien, Persien og
Indien. Hvor blev der da af forbandelsen? Svar: Den blev
forhalet, men blev ikke taget fra ham eller ophævet, for at
imidlertid de ugudelige skulle gøre sit mål fuldt og blive
desto sikrere. Derimod må kirken være under kors og forfølgelse, så den desto sikrere må beholde de evige goder
og den sande velsignelse.
v7a. Kushs sønner var: Seba, Havila, Sabta, Rama og Sabteka.

Disse fem sønner af Kush, der, som sagt, var en østerlænding, indtog det lykkelige Arabien og strøget mod Persien
og Indien, hvor Havila er, som der står i 1 Mos 2,
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Seba, siger man, skal endnu være en berømt by i Orienten.
v7b. Ramas sønner var: Saba og Dedan.

Rama eller Raema er stamfader for det lykkelige Arabien;
hans søn Saba beboede det allerrigeste landskab deraf mod
syd, hvilket fremfor andre dele af verden særlig prises i
historien. Og hvortil behøves mange ord: Sem og Jafet får
sandede, ufrugtbare, sumpede og ubeboelige steder til bolig; men Kam vinder, hvad der endnu er tilbage af Paradiset, hvori der ikke er andet end krydderier, guld og ædelstene.
Men dette sker ifølge Guds særlige råd, som giver de
ugudelige overflod og fuldt op af alle ting, ligesom de jo
også er fulde af lyst og attrå derefter og hænger sit hjerte
derved. Derfor lader Gud ikke deres flid og arbejde mislykkes. Men imidlertid lider Guds børn hunger, tørst og
kulde, hænges og brændes. Men hvorfor sker det? For at
vi skal forstå, at andre skatte og goder forjættes os i ordet
og er os erhvervet ved Guds søn. Og fordi de ugudelige
ikke agter disse, lader de sig optage af det timelige, som
tilflyder dem, fordi de så omhyggelig arbejde for det.
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Sådan overøste Gud det romerske rige med ubeskrivelig magt og vælde. Tyrkerne har nu til dags mærkværdig
god lykke og udvider sine grænser vidt og bredt. Men fordi
de svage Guds børn tager forargelse af dette Guds underfulde råd, bliver de utålmodige, og det gør dem ondt, når
de ser, at det går de ugudelige så godt, som ler af Gud og
mennesker, mens de må være bedrøvede og næsten ganske
overvældes og undertrykkes af ulykke. Men sådan plejer
Gud at gøre, og det har været hans vis fra verdens begyndelse af, som de første patriarkers eksempler viser. Kain,
morderen, er den første, som bygger en by; Kam indtager
den allerbedste del af jorden.
Hvad under er det da, at det nu til dags også går tyrken
og paven godt, og de har stor lykke? For til alle tider har
det gået sådan til i verden, at de ugudelige blomstre, som
græsset på marken, Sl 92, 8, mens derimod de fromme og
gudfrygtige daglig må lide og plages, hvorom Sl 73 smukt
taler; men mens de blomstrer sådan på det bedste, sættes
de på slibrige steder, for at de må styrte til jorden.
Lazarus faldt det meget surt i hans jammer og smerter
at se på, at den rige mand havde fuldt op og overflødigt af
alt; men er så ikke det syn, som den rige mand efter sin
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død frembyder i Helvede, en elendig og ynkelig ting? Luk
16, 20. Derfor skal vi slet ikke tage forargelse af de ugudeliges lykke og velfærd, men skal åbne åndens øjne og
komme i hu, at de her i verden har sin lyst og glæde af
forgængeligt og bedragerisk gods. Men vi, som lider og
lever i gudsfrygt, har håbet om det evige rige, mens derimod de ugudelige må være i evig pine og straf.
v8-9. Kush fik sønnen Nimrod. Han var den første, der blev
hersker på jorden, og han var en vældig jæger for Herren; derfor hedder det: Så vældig en jæger for Herren som Nimrod.

Nimrod opregnes af den grund ikke blandt Kush’ andre
sønner, fordi han måske er avlet uden for ægteskab. Men
hans historie behandler Moses omhyggelig og priser ham
fremfor alle Noas efterkommere. For ligesom han om
Enok, Kains søn, før Syndfloden, fortalte, at han var den
første, som tragtede efter et rige og byggede en by, som
han lod kalde efter sit navn (og det er min tro, at den lå på
det sted, hvor efter Syndfloden Babel stod; for som også
hedningernes historie vidner, var det en såre skøn, flad
egn), sådan var efter Syndfloden Nimrod den første, som
tragtede efter herredømme over hele verden og ikke lod
sig nøje med sit land, som lå mod syd, men greb meget
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videre om sig, i egnene mod øst, som tilhørte Sem. Og det
er grunden, hvorfor Moses så omhyggelig og vidtløftig behandler hans historie og hæver ham så højt, at nemlig ved
hans eksempel de ugudelige skulle forfærdes og de
fromme trøstes.
Og ligesom efter en forudbestemmelse antyder navnet,
hvad Nimrod øvede og bedrev. For Nimrod kaldes han af
ordet marad, som betyder at falde fra, gøre oprør og modstand, enten fordi han påførte sine brødre, især de frommes
slægter, krig, for at udvide og forøge sit land, eller fordi
denne nation på den tid begyndte at falde af fra Sems sønner og deres religion og tragtede efter en særlig magt og
herredømme over alle Noas sønner.
Derfor tilføjer Moses: han begyndte at blive vældig på
jorden, men ikke efter Guds befaling, eller fordi hans
fædre, Sem og Arpachsad, ville have det sådan, men ved
vold. Nu må vi ikke tro, at dette er gået til uden krig, mord
og blodsudgydelse. Derfor var han efter Syndfloden enten
den første tyrk eller den første pave i verden. For hans
hånd var udstrakt mod alle kirker og stater, indtil han ved
tyranni opnåede et rige, som dog ikke tilhørte ham, men
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Sem, ligesom også præstedømmet. Men et sådant Djævelens barn måtte ligne sin fader; for Djævelen er en morder,
Joh 8, 44.
Men at han er en mægtig herre på jorden, det er ikke
ondt i sig selv; for på sit sted kunne han vel øve herredømme og magt, ligesom han jo uden tvivl besad det bedste sted på jorden; men han lader sig ikke nøje med sin
grænse, men griber om sig og indtager også andre lande,
som støder til hans.
Og hvad der er det allerværste, han vil ikke alene være
en vældig jæger på jorden, men også for Herrens ansigt,
det er, han ville ikke alene være vældig i den verdslige styrelse, men ville også have styrelse og magt i religionen.
Den kaster han sig over og udøver i den sit tyranni, ligesom nu til dags paven gør. Og den, der har en sådan magt
og tyranni, han jager ikke, sådan som jægerne gør, efter
harer, hjorte eller vildsvin, men efterstræber lumsk de
fromme, de hellige, Guds præster og profeter. Disse jager,
fanger og dræber han, de som er Gud kære, som har tro på
Gud og i hvem Gud selv bor ved sin Ånd.
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For hvem vil tvivle på, at jo de hellige fædre altid
havde sin lille flok og sine sammenkomster, hvori de underviste ungdommen, hvor de prædikede, profeterede, påkaldte og takkede Gud? For hvor man ikke bestandig øver
og driver på ordet, kan kirken ikke være eller bestå, og
kirken har altid haft sine sakramenter eller nådetegn og
ceremonier. For sådan ofrede Kain og Abel til Gud, hvortil
de blev holdt af sin fader, og på den tid var ofringen en
gudstjeneste. Sådan havde også Sem sin lille flok og sine
sammenkomster, prædiken, gudstjeneste, ofring og andre
ceremonier, som forblev ligetil Abraham.
Alt dette, som Sem efter Guds befaling havde for og
bestyrede, angriber denne jæger, som ikke lader sig nøje
med, at han kan drive tyranni i det verdslige regimente,
men også i kirken vil have magt og herredømme, indstifter
nye gudsdyrkelser og undertrykker dem, som levede og
vandrede ret for Herren. For Moses skelner klart mellem
vandelen og anseelsen for Gud og for mennesker. Hvad
der derfor for Gud er godt og ret, holder verden altid for
ondt og uret.
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Sådan blev Nimrod i sine egne og hele verdens øjne
anset og holdt for at være en vældig jæger for Herrens ansigt; det er, han blev anset for en ypperstepræst og et hoved
for kirken, og i ét og alt for en sådan mand, som paven nu
til dags vil anses og holdes for. For når man betragter pavedømmet med kødelige øjne, kan man ikke se eller forstå,
at det er ondt; men de, som har Helligånden og holder fast
ved Guds ord, kan bedømme det. Men ligesom paven ikke
kan tåle denne vor dom om ham, da han jo vil være kirkens
hoved, sådan tilranede også Nimrod sig med våbenmagt
og vold denne titel og dette navn, at han ville være en vældig jæger for Gud, det er, herre i kirken.
Sådan afmaler Skriften os en sådan tyran, som ikke
alene formaster sig til at rive fremmed ejendom til sig,
men også med vold angriber religionen og gør det under
det allerskønneste skin, så ingen mærker, at han lægger an
på at være en jæger for Herren, eller at han tragter efter
herredømmet i kirken. Ligesom også paven har gjort, idet
han har kaldet sig alle tjeneres tjener.
Med dette skin pyntede og besmykkede også Nimrod
sine anslag, så man kunne holde ham for from, gudfrygtig,
brav, at han var nyttig for staten og nødvendig for kirken;
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for ellers havde den simple mand ikke sluttet sig til ham i
flokkevis. Men egentlig og i virkeligheden er Nimrod en
frafalden og en tyran, en plageånd og ødelægger for den
menneskelige slægt. Dernæst også en forfølger og morder
af hellige mennesker og retskafne præster, som anvendte
møje og flid på at fratage ham denne så herlige titel og
søgte folks frelse og salighed. For de gudfrygtige, som
holder fast ved Guds ord, kan og skal heller ikke tie stille
til ugudelige menneskers anslag og foretagender. Men gør
de det, så trues de med sværd og krig, og mod al rimelighed behandles kirken tyrannisk.
Når derfor Nimrod kaldes en jæger, må du ikke forstå
dette sådan, som om han var en sådan jæger, som andre
herrer og fyrster er, der ofte lægger sådan vind på jagten
og er så afsindig forhippet på den, at de derover glemmer
at passe land og rige, og meget hellere ville anses for
kække jægere end for vise regenter. Men Moses viser, at
Nimrod ikke jagede og forfulgte vilde dyr, men mennesker, og især dem, som styrede kirken med læren.
Derfor skal man give alle ugudelige fyrster og regenter
dette navn og male det i deres våben, sådan som Moses
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her gør, idet han siger, at man gjorde et ordsprog om Nimrod. Som om han ville sige, at Nimrods navn sidenhen var
blevet et fælles navn for alle tyranner og fyrster, der, efter
Nimrods eksempel, ikke alene har kastet sig over lande,
byer og verdslige riger for at forøge sin værdighed og
magt, men også har villet have ret over kirken, sådan som
nu til dags biskoppen af Mainz gør, som, foruden at han
har plyndret og udsuget sit bispedømme, endnu dertil bedrøver og besværer kirken derved, at han ikke vil lade den
beholde den rene lære, men tvinger og nøder folk til ugudelige og afguderiske gudsdyrkelser.
Men ham kalder Moses en stærk eller vældig jæger,
som ingen kunne modstå. For foruden, at tyrannerne er oprørske og troløse, har de også en tyrans magt, hvormed de
væbner sig og let kan udrette, hvad de lyster. Og jeg tvivler
slet ikke på, at Moses med denne beskrivelse og skildring
har villet fremstille et eksempel for alle tyranner, som også
i de sidste tider ville forgribe sig med vold og tyranni på
det verdslige rige og på kirken, fordi han kalder Nimrod
en vældig forfølger af Guds hellige og en fjende af ordet
og kirken. Hvad nu følger, tjener til at beskrive det rige og
herredømme, som Nimrod erhvervede sig.
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v10. Udgangspunkt for hans kongedømme var Babylon, Erek,
Akkad og Kalne i landet Sinear.

Se dog, hvordan denne skændige og onde skalk først angriber Guds folk og angriber denne linje, af hvilken Kristus skulle fødes. For til sidst får han efter Syndfloden Judæa tilligemed østerlandene. Men nu ved man, at Sinear
er navnet just på det samme flade land, hvor siden efter
Babel blev bygget, som var begyndelsen til Nimrods rige.
Men denne tekst udlægger man i almindelighed sådan,
at den ene by Babylon skal have været delt og adskilt i fire
dele, som have haft navnene Babel, Erek, Akkad og Kalne.
For Plinius skriver, at den var så stor og havde sådan udstrækning, at der i den var henved seks og fyrre enheder
og menigheder. Og også Aristoteles skriver, at Babylon
ikke var en by, men et land, som var omsluttet og omgivet
af en ringmur, sådan at det intet under er, at en så stor by
var delt i fire hovedbyer eller stænder, ligesom Rom var
delt i fire stænder, nemlig rådsherrer, riddere, menige og
jorddyrkere. Og Hebron kaldes også af den grund kirjath
arba, fordi den var delt i fire lav eller stænder.
På denne måde udlægge nogle denne tekst. Men jeg
følger ikke denne mening, og min grund dertil er den, at
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jeg ser, at hos profeterne Kalne roses såre meget og sidenhen blev kaldt Seleucia, som Seleucus gjorde til en handelsby, for derved at svække og afkræfte Babylon. Men nu
ville det være rent hen i vejr og vind, om man ville indbilde
sig, at Seleucia var en del af byen Babel, da Seleucia jo lå
langt borte derfra. Og skønt jeg ikke kan angive noget om
Erek og Akkad, hvad de betyder, så bifalder jeg dog ikke
denne mening om, at Babylon skulle være delt i fire byer
eller dele.
Sådan er det os nu nok at vide, at Babylon er bygget af
Nimrod, måske på det samme sted, hvor Kain fordum
havde bygget sin by Enok. Ligeledes at kongeriget Babel
har sin begyndelse fra Nimrod og at det sidenhen altid har
formeret sig og taget til sådan, at det af Daniel regnes og
tælles som det første verdensrige. Men fordi også kongerigerne har sin forordnede og bestemte tid, hvor længe de
skal stå, og derpå gå til grunde, så vise Den Hellige Skrifts
beretninger, at denne kongelige højhed og magt fra Babel
sidenhen tilfaldt ninevitterne og assyrerne; skønt den derfra atter kom tilbage til Babel.
Men her spørges om Babel blev bygget, før det berømte tårn blev opført i landet Sinear af Kams sønner? Og
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jeg er, skønt jeg intet vist eller bestemt har at sige derom,
alligevel af denne mening, at denne bygning blev opfundet
og opført af Nimrod, ved hvilken han ville stifte sig et
evigt navn i verden og hos efterkommerne. Men da han så,
at denne bygning blev forvirret og forhindret fra himlen
af, begyndte han først da at bygge byen Babel. Og til at
følge denne mening foranlediges jeg ved navnet Babel.
For at byen har fået dette navn af det som hændte dér og
af udfaldet på sagen, viser virkeligheden selv. Sådan har
vi nu den første regent og konge over verden, som, skønt
han var en fjende af kirken og af Gud, alligevel underlagde
hele Orienten under sit herredømme.
11-12. Fra dette land drog han til Assur og byggede Nineve,
Rehobot-Ir, Kala og Resen mellem Nineve og Kala, det er den
store by.

Efter at kongeriget og regimentet i Babel var blevet oprettet og bekræftet, udgik senere i tiden Assur derfra, og byggede sig også en by ved navn Nineve. Denne by omtales
også i hedningernes historie, og til sidst kom den til kejserdømmet og herredømmet over hele Orienten. Men
hvordan og til hvilken tid Babel faldt og ødelagdes, derom
véd man intet nogetsteds.
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Og om denne by Nineve fortæller man også, at den
skal have været delt i fire kredse eller byer, ligesom jo Jonas’ historie i kap. 1, 2 viser, at den må have været såre
stor og vid af omfang, så man ingen sådan by kender i Europa. Var den nu delt i fire kredse, så var Nineve centrum
og den bedste del deraf, og der var det kongelige hof. Men
Rehobot var det sted, hvor handelsmændene boede, Ir der,
hvor rådet holdtes, og Kala der, hvor jorddyrkerne boede.
Noget længere borte fra disse steder var Resen, hvor gartnerne boede. For herom véd vi ingen sikker besked, men i
så gamle historier må vi kun gætte os frem og ligesom søge
at finde sporet.
Om Assur spørges der også, om det er ham, som omtales i fortællingen om Sems slægt og stamme, eller om
det er en anden. Og jeg ville ganske vist, da jeg ikke kan
sige noget sikkert derom, såfremt det gjaldt at gætte, mene,
at Assur, Sems søn, er udgået fra landet Babel, ligesom
sidenhen Abraham på Guds befaling gik ud fra kaldæernes
land. For han drog ikke af sig selv ud fra sit fædreland,
men efter Guds bud.
Men Assur forjagedes fra landet ved Kams slægts ondskab og tyranni, fordi han ikke kunne tåle det ugudelige
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væsen, den falske gudstjeneste og afguderiet hos Kams efterkommere. Derfor veg han for deres gale og afsindige
væsen og begav sig til vore forfædre og Jafets efterkommere, og for at være dem noget nærmere, byggede han
byen Nineve. Derfor havde Gud Nineve kær, som man kan
se af Ezekiel og Jonas, og prydede og benådede den sådan,
at den blev et mægtigt rige, hvorfor Ezekiel i 31, 9 sammenligner den med et såre skønt træ, som udbreder sig vidt
omkring, er tæt og højt.
Og til denne tiloversblevne hob af Sems slægt sendtes
til sidst også Jonas, efter hvis prædiken Nineve omvendte
sig, gjorde bod, erkendte Gud og blev frelst. Jon 3, 10. Og
det sker ikke uden årsag, at Jonas kalder Nineve en stor by
for Gud. For at jøderne indbilder sig, at han kalder den
stor, fordi den var stor og vid i udstrækning, er såre bespotteligt; men hvad Gud gør, det er stort, om det så kun
angik ét menneske. Og meget mere kaldes Nineve af den
grund en stor by for Gud, fordi den havde den sande tro og
blev frelst af Gud for den fromme Assurs skyld, som af
uvilje over afguderiet havde forladt sin gamle bolig i Babel og vendt sig mod nord, til Jafets efterkommere, og der
samlet en menighed.
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Denne formodning om Assur behager mig bedre, end
andres; nemlig at han gik ud fra Babel for at undgå afguderiets forargelse og derhos tillige tænkte på, hvordan han
kunne efterlade sine hellige efterkommere en kirke. Fordi
historien intet beretter om alle disse ting, kan vi intet andet
gøre herved, end tænke og gætte os frem.
Men fordi Moses her siger om Nineve, ligesom han
ovenfor sagde om Babel, at der ved siden af den også blev
opbygget tre andre byer, nemlig Rehobot, Ir og Kala, så
hælder jeg nu til den mening, at sådanne byer, som man
efter de fire kredse eller lav kalder firstæder, ikke lå på ét
sted eller var omringede og omgivet af én ringmur, men at
de var fire forskellige byer, men dog under én fyrstes gebet
og regimente.
Ligesom i Schlesien seksstæderne ligger, som, skønt
de er hinanden ulige i navn, beliggenhed og beskaffenhed,
så har dog hver enkelt af dem det navn, at man kalder den
en af seksstæderne; de står også alle under samme herre.
Sådan kunne Kalne, det er Seleucia, være en af de fire
byer, som henhørte til Babel. Nu til dags har schweizerne
mange og mægtige byer, som alle have samme statsorden
og forfatning og alle rådslår tilsammen, ligesom der også
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hos grækerne fandtes Det Amfiktyoniske Forbund. Sådan
kan der måske også i rigerne Babel og Assyrien have været
fire sådanne byer.
Og kongeriget Assyrien bliver i Skriften såre højt prist
og rost, ikke alene på grund af sin statsorden og det ydre
regimente, men meget mere for religionens skyld og fordi
den troede den eneste profet Jonas’ prædiken, da han blev
sendt til dem. Men den havde ikke alene en konge eller
enehersker, men også andre høje stænder, såsom fyrster,
ypperstepræster osv. Havde disse været som vore fyrster,
kardinaler og biskopper, så ville de ikke alene ikke have
ladet profeten Jonas komme til orde, men havde vel endnu
dertil dræbt ham. Men denne Sems fromme slægt, skønt
den havde forladt den rette vej og var faldet fra, så antog
den dog atter Guds ord og omvendte sig, blev også atter
taget til nåde af Herren.
Men sidenhen faldt den atter fra. For sådan plejer det
at gå, at engle blive til djævle, kirken og fromme kristne
til kættere. Derfor blev Nineve også ødelagt, sådan som
Esajas 37, 22 havde truet den med, måske under Assarhaddon, Sankeribs søn, da sønnerne efter faderens død lå i
uenighed og strid med hinanden. Og dette rige gik over til
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Babylon, men ikke til den gamle by Babel, som Nimrod
havde bygget, som nu var ødelagt, men til det nye Babel,
hvis første konge, Nebukadnezar, havde overvundet og
ødelagt Juda rige.
v13-14. Misrajim fik Ludim, Anamim, Lehabim, Naftuhim,
Patrusim, Kasluhim og Kaftorim, hvorfra filistrene stammer.

Dette er også for størstedelen kun navne og ligesom døde
ting, der minder om disse lande og folk. Ludim mener man
er lydierne, Lehabim libyerne. Men Patrusim mener man
skulle være dem, som Es 11, 11 kaldes pathros og nu til
dags måske er dem, som besidder et stykke af Afrika, eller,
som andre mener, numidierne og mauritanierne; for Esajas
opregner og sætter dem tæt ved egypterne.
At jøderne her på sin sædvanlige vis opdigter, at
Patrusim og Kasluhim byttede hustruer, og at filistrene og
kafthorerne kom, det er fødtes af dette horeri, er tåbelig og
løs snak. For det ord de kom skal man ikke forstå om fødslen, men om en udvandring og flytning, sådan nemlig at
filistrene og kafthorerne ikke ville bo hos patruserne og
kasluherne. Men dette opdigter jøderne sådan kun for sin
egen berømmelses skyld, men sprogets regler tillader det

1091

ikke. For at komme betyder ikke at fødes af et horeri. Sådan har vi nu de tre dele eller kanter af verden, nemlig norden, vesten og syden; nu har vi kun tilbage Østen eller Orienten.
v15–20. Kana'an fik Sidon, sin førstefødte, og Het; desuden jebusitterne, amoritterne, girgashitterne, hivvitterne, arkitterne,
sinitterne, arvaditterne, semaritterne og hamatitterne. Senere
spredtes kana'anæernes slægter, så kana'anæernes område
strakte sig fra Sidon til Gerar og helt til Gaza, og derfra til
Sodoma og Gomorra, Adma og Sebojim og helt til Lasha. Det
var Kams sønner, slægt for slægt, sprog for sprog, land for land
og folkeslag for folkeslag.

Sidon er bekendt. Men hetitterne, jebusitterne, amoritterne, girgasitterne og måske også de andre levede samtidig med Moses, og han så dem selv. Men siden blev de
udryddet, dels af Guds folk, dels af andre hedninger, som
havde nedsat sig i deres lande. Semaritterne er bekendte,
ligesom også hamat, som er Antiokia.
Men se nu her og tænk dig tilbage. Kana'an blev forbandet af sin bedstefar Noa; men her er han ikke alene de
andre overlegen i børnenes mængde, men indtager også
det bedste og kosteligste sted på jordens hele kreds. For
disse folk, som her opregnes af Moses, havde forladt det
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sted, som faderen Kam havde taget i besiddelse. For ham
var egnen mod syd tildelt; men denne del tilligemed Orienten var tilfaldet den fromme Sem. Men fordi de ugudelige i dette liv altid har mere lykke og velfærd, end de
fromme og hellige, så fordrev den ugudelige Kams efterkommere, som dog var forbandede, Sems velsignede slægt
fra deres grænse og nedsatte sig i Palæstina, Syrien og de
andre omliggende lande, ligetil Babel.
Alt dette viser, at mennesket ikke er skabt til dette liv.
For fordi det går de ugudelige så godt i dette liv, så må der
jo være et andet liv efter dette, hvori de skal straffes og
lide, mens derimod de fromme i et andet liv skal finde og
få lønnen for de lidelser og trængsler, som de må bære og
udstå i dette liv.
Og jeg tvivler slet ikke på, at landet Kana’an var den
højeste lyst og herlighed på den vide jord. Derfor bifalder
jeg også gerne deres mening, som tror, at før Syndfloden
var Paradiset på dette sted. Heller ikke synder den, der
mener, at netop på samme sted, hvor Kristus blev korsfæstet og med sin død genoprettede livet for verden, stod det
træ, som tilføjede mennesket skaden og bragte det fordærvelsen, da det blev bedraget ved slangen.
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Dog havde kana’anæerne ikke altid sådan lykke og
glæde; for sit ugudelige væsens skyld blev de fordrevet og
udryddet ved Guds folk, som dog til sidst må sejre og triumfere, skønt der endnu er blevet noget tilbage af de ugudelige. Ligesom det går i vort kød, hvor der bliver noget
tilovers af synden, selv når vi er blevet retfærdiggjort, for
at vi ikke skal være ledige, men have noget, hvorved vi
kan øve os i tro og bøn.
80). Grænsen fra Sidon indtil Gaza indeslutter det strøg
ved Middelhavet, hvor der har været såre rige og skønne
byer. Og Sidon ligger mod nord, men Gaza mod syd. Sådan lå ikke langt fra Sidon Tyrus, den mest berømte handelsby i hele Asien. Derefter ligger vestover Ptolemais,
Cæsarea, Apollonia, Joppe, Asdod osv. Sodoma var grænsen mod øst. Lasha mener man skal have været den by,
som romerne kaldte Cæsarea Filippi, i Dans stamme.
v21-22. Også Sem fik sønner. Han var far til alle Eber-sønnerne og var Jafets ældre bror. Sems sønner var: Elam, Assur,
Arpakshad, Lud og Aram.

Her spørger man, hvorfor Sem kaldes fader til alle Ebers
børn, da dog Eber ikke er Sems søn, men hans sønnesøns

1094

søn, gennem Arpakshad, der er Sems tredje søn; og jøderne fremfører i almindelighed denne mening, at det sker
af den grund, at Guds folk har fået sit navn af den Eber,
idet man kalder det hebræer, skønt de hellere ville, at man
skulle aflede deres navn af Abraham. Dog synes denne
mening mig bedre. Denne Eber var fader til Peleg, på hvis
tid, som Moses sidenhen siger, sprogene begyndte at dele
sig, da Nimrod og Kams efterkommere byggede på tårnet
i Babel.
Men nu sagde vi ovenfor, at Assur gik ud fra landet
Sinear af den grund, at han ikke ville indvilge i de afguderiske gudsdyrkelser, som var indstiftede af Nimrod. Da
han derfor ikke kunne være sikker på sit liv blandt de afguderiske, vendte han sig mod nord, hvor Jafets fromme
og gudfrygtige slægt boede.
For at der derfor skulle være en forskel mellem Sems
børn, kalder Moses Sem fader til alle Ebers børn, for at
man skulle vide, at Kristus skulle fødes af Ebers efterkommere. Dette er en sådan ære, at han i sammenligning med
denne Eber, den herre Kristi stamfader, ikke ville regne de
andre sønner, skønt også de var herlige mænd, som Sems
børn.
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Elam er perserne, som har været berømte, ikke alene
fordi de til hersker havde den største og mægtigste fyrste
Cyrus, men også fordi de havde Guds erkendelse og den
sande religion, som Daniel har forkyndt og lært dem. Af
Arpakshad havde grækerne måske opkaldt sin Arbaces,
der overvandt Sardanapal. Assur er assyrerne. Lud mener
man skal være lydierne. Men de blev nævnt ovenfor i
Kana’ans slægt. Aram er Syrien, som består af to dele,
som man véd af historien, den ene i Mesopotamien, den
anden i Fønikien. Af Aram mener man også at Armenien
skal have fået navn.
v23. Arams sønner var: Us, Hul, Geter og Mash.

Alle disse er os ubekendte, med undtagelse af Us, fra hvilket land Job var.
v24-25. Arpakshad fik Shela, og Shela fik Eber. Eber fik to sønner: Den ene hed Peleg, for på hans tid spredtes jordens folk,
hans bror hed Joktan.

Eber er den fjerde efter Sem og prises særlig efter ham,
fordi han også er blandt den herre Kristi stamforældre. På
denne tid hændte det, at Nimrod fra syd faldt ind i Østen
og forjog Sems fromme slægt derfra; derfor måtte disse
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hellige patriarker forlade sin bolig og flytte til andre lande,
som ovenfor blev sagt om Assur.
v26–32. Joktan fik Almodad, Shelef, Hasarmavet, Jera, Hadoram, Uzal, Dikla, Obal, Abimael, Saba, Ofir, Havila og Jobab.
Alle disse var Joktans sønner. De boede i området fra Mesha
til Sefar, Østens bjerge. Det var Sems sønner, slægt for slægt,
sprog for sprog, land for land og folkeslag for folkeslag. Det
var Noas sønners slægter i deres slægtshistorie, folkeslag for
folkeslag. Fra dem udgik folkeslagene på jorden efter vandfloden.

Dette er alt sammen folk i Indien, hvorom vi intet véd, ligesom jo Indien blandt alle jordens dele er den, hvorom vi
véd allermindst, ellers kunne vi måske få nogen klarere og
tydeligere besked af navnenes lighed, skønt disse nu til
dags forandres af sømændene.
Bjerget Sefar er måske Ararat eller Imaus. Så ofte jeg
læser disse navne, minder de mig om den menneskelige
slægts elendighed. For om vi end har en såre herlig gave,
nemlig vor fornuft, så bliver vi dog sådan overfaldet og
overøst med jammer og elendighed, at vi ikke alene ikke
véd eller kender vor herkomst og vore forfædres tider, men
heller ikke Gud, skaberen selv. For betragt alle folkeslags
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historie; hvad ville vi vel kende til menneskenes herkomst,
hvis vi ikke havde Moses?
Aristoteles var en såre skarpsindig mand, så jeg endog
mener, at han deri overgik Cicero og i forstand var ham
langt overlegen. Skønt jeg gerne vil stille Aristoteles og
Cicero på samme trin; men han, Cicero, er ikke at fortænke
i, at han ikke har kunnet gøre Aristoteles det efter, da hans
studeringer ikke blev så lidt forhindrede ved verdslige sysler og sager. Og alligevel, når Aristoteles kommer på de
tanker, hvorfra mennesket vel nedstammer, bortrives han
med magt af sin fornuft, så han slutter, at der ikke er noget
første eller sidste menneske. Platon har efter min mening
aldrig indladt sig alvorlig på denne sag, men har kun villet
spotte de andre filosoffer, som var på hans tid; derfor vil
jeg her ikke anføre hans mening og lære.
Men Aristoteles har gjort sig alvorlig flid med sine tanker herom Og se dog, hvad for tåbeligt tøj, der følger deraf,
når du vil holde dig til ham. For først må nødvendigvis og
uundgåelig deraf følge, at sjælen er dødelig, da filosofien
ikke tillader noget infinitum in potentia, men rent ud siger,
at flere uendelige væsener er en umulighed. Infinitum in
actu tillader de ganske vist, ligesom vi jo ser, at mange
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mennesker dør, og andre kommer i deres sted, hvilket Aristoteles dog kalder potentia infinita.
Sådan kunst og visdom kan vor fornuft bevise, nemlig
at vi, hvis vi ikke har ordet, ikke engang forstår eller kan
fremstille vor egen herkomst. Men ligesom jeg i henseende
til forstand foretrækker Aristoteles for Cicero, så ser jeg
dog, at Cicero har talt meget viseligere om disse ting. For
disse tanker om det uendelige vogter han sig og undgår
dem som et farligt sted, men vender sig til religionen, det
er, vender sine tanker til betragtningen af skabningen, som
fornuften nogenlunde kan forstå og dømme om. For han
betragter den skønne enhed i de øverste legemers bevægelser, betragter de sikre forandringer i tiderne og den
uforanderlige beskaffenhed af de ting, som vokser på jorden, ser også, at mennesket er skabt til at forstå disse ting
og bruge dem.
Derfor vender han sin mening derhen, at han slutter
disse to ting, først, at Gud er et evigt væsen, som ved sin
visdom og sit forsyn styrer alle ting, for det andet, at menneskets sjæl er udødelig. Og alligevel bliver han, bedst
som han slutter dette, så mægtig overrumplet og bortrevet
af sine tanker, at denne mening, som han har taget så godt
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tag i, undertiden slipper ham ud af hænderne. For denne
undersøgelse om det uendelige fører med magt til mange
sælsomme tanker og borttager atter tankerne om religionen af vor fornuft, når vi ser, at denne natur er besværet
med så mange slags jammer og elendighed.
Om denne vor jammer og gruelige blindhed minder
denne tekst os, som foreholder os sådanne ting, hvorom
hele verden intet véd. For hvad andet har vi af den bedste
og fornemste del af den anden verden end de blotte navne?
Men om den første verden, som var før Syndfloden, vil jeg
ikke tale. Ganske vist har grækerne, ligesom også romerne, beflittet sig på, at historien om deres gerninger og
bedrifter måtte forblive og opretholdes; men er ikke det en
ringe ting, hvis du vil sammenligne det med historien om
de forrige tider, hvorom Moses her blot fortæller navnene,
men ikke historien selv?
Derfor skal man mene, at dette tiende kapitel er ligesom et spejl, hvori det kan ses, hvad vi mennesker er, nemlig en sådan skabning, som ved synden er sådan ødelagt
og svækket, at vi ikke vidste eller kendte vor egen herkomst, ja ikke Gud vor skaber selv, hvis ikke Guds ord

1100

viste os det langt borte fra, ligesom en gnist af det guddommelige lys. Hvad i al verden kan man da gøre mere
tåbeligt eller forgæves, end at rose sig af sin visdom, rigdom, magt og andre ting, som er ganske og aldeles forgængelige.
Derfor holder vi med rette vor kære hellige Bibel højt
og for den dyrebareste skat. For netop dette kapitel sammenfatter ligesom med en snor alt, som er sket i verden fra
dens begyndelse til dens midte og ende, om man end betragter det som om det kun indeholdt døde ord og navne.
For fra Adam kommer forjættelsen om Kristus til Set, fra
Set til Noa, fra Noa til Sem og fra Sem til denne Eber, af
hvem hebræernes folk har sit navn som arvinger, til hvem
alle forjættelser om Kristus fremfor alle folk i hele verden
er rettet og beskikket. Til sådan erkendelse henviser os
Den Hellige Skrift, og de som ikke har den, lever i vildfarelse, blindhed og ugudeligt væsen, uden alt mål og måde.
For de véd ikke engang om sig selv, hvem eller hvorfra de
er.
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Ellevte kapitel
Dette kapitel henhører også til de herlige og særlig fortællinger om den allerhelligste patriark Noa og hans slægt,
især om dem iblandt dem, som var gudfrygtige og
fromme, for at vi skal se, hvad for tro og gudfrygtighed
der var hos disse hellige mænd, mens dog en uendelig ondskab, misundelse og tyranni regerede og havde overhånd
hos menneskenes børn.
Hele jorden var en tidlang efter Syndfloden i en salig
og god tilstand; for menneskene havde alle ét og samme
sprog, hvilket ikke så lidt tjente til enighed og var særlig
nyttigt til at opretholde læren og religionen. For fordi de i
friskt minde havde Guds overstrømmende vrede, som han
havde bevist i Syndfloden, måtte de holde sig i gudsfrygt
og vise sine stamforældre lydighed og ærbødighed.
Denne salige tilstand er Kam, Noas søn, den første til
at ødelægge. For da han havde forglemt denne så store
vrede, giver han sig først til at foragte sin faders magt, som
han skulle holde i ære, og driver en sådan spot med ham,
som vi ovenfor hørte. Dernæst skiller han sig ud fra sin
fader og sine fromme brødre og vinder sig et nyt rige på
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jorden. Til sidst fødes ham gennem hans ældste søn sønnesønnen Nimrod, som styrker sig ved vold og tyranni og
tilføjer Noas fromme slægt mange slags plager, derved
skaffer sig magt og rige og alene forbliver herre.
Ligesom der derfor opstår to slags folk af Adams to
sønner, som fødes ham (for Kain skiller sig fra faderen,
foragter den sande kirke og stifter sig en særlig, uden Guds
befaling), sådan går det også her på samme måde med
Noas sønner. For fra Kam har den falske og løgnagtige
kirke sin oprindelse, som fra en kilde til alt ugudeligt væsen og ondskab. Og det er denne historie, som Moses fortæller i dette kapitel, som begyndelsen til den ulykke og
jammer, som så mægtig har rejst sig mod den sande kirke.
Men hvori synden egentlig bestod hos dem, som byggede tårnet i Babel, udtrykker dette kapitel ikke tydelig.
Derfor finder man mange slags tanker og meninger om
begge disse stykker, nemlig om bygningen eller tårnet
selv, og om deres synd, som bygger det, og jo dristigere
enhver er, jo friere og frækkere fremsætter han sin mening
om begge stykker. Så har også den simple pøbel givet sig
til at digte fabler derom. For de siger, at tårnet var blevet
bygget ni km i højden; men da sprogene forvirredes, og
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tredjedelen af tårnet blev styrtet ned ved storm og uvejr,
da skal også jorden have sænket sig, sådan at der nu kun
står en tredjedel tilbage. Men højden skal have været så
stor, at man øverst oppe på tårnet hørte englene synge.
Men sådanne tåbelige fabler og eventyr lader vi fare,
og det er mere værd at betragte og betænke, hvori synden
bestod hos dem, som byggede tårnet, eftersom man af teksten ikke kan forstå det klart og let.
Lyra er af den mening, at Kams efterkommere af den
grund foretog sig at opføre denne bygning, for at de, hvis
Gud endnu engang til ville straffe verden med Syndfloden,
da kunne have et sted, hvor de kunne forblive sikre. Men
dette tror jeg ikke af den grund, at også Kam havde hørt
den klare og åbenlyse forjættelse, at det aldrig mere skulle
komme derhen, at hele verden igen skulle gå under ved
Syndfloden. Desuden vidste Kam nok, at vandet i Syndfloden var gået femten alen (7 m) over alle høje bjerge.
Derfor tror jeg ikke, at de har kunnet være så tåbelige at
tro, at de kunne bygge og opføre en sådan højde i luften,
at de på den kunne være sikker for en syndflod.
Derfor er det min tro, at den største synd består deri, at
de siger: Velan, lad OS bygge os en by og et tårn. For disse

1104

ord vidner om trygge hjerter, som forlader sig på timelig
lykke og magt og ikke på Gud, dertil foragter kirken, fordi
den ingen anseelse og magt har.
Når derfor Lyra siger, at de med denne bygning ville
skaffe sig et sikkert sted mod Syndfloden, da mener jeg
dette er en allegorisk fabel, hvorved fædrene har villet afmale sådanne folk, som kækt kunne foragte Gud og mene,
at de i sin styrke havde beskyttelse og beskærmelse for
Guds vrede. For om et sikkert og råt hjerte, som er uden al
gudsfrygt, må man optænke og digte, hvad man vil, så kan
man dog ikke tilstrækkelig fremstille og afmale det ugudelige væsen.
Og jeg tvivler her ikke på, at denne begivenhed har
givet anledning til fabelen om giganterne, som pønsede på
at styrte guden Jupiter ud af himlen og i denne hensigt satte
bjergene ovenpå hinanden. Ligesom jo også fabelen om
Dentalion er taget og digtet af beretningen om Syndfloden.
For sådanne ting er ved fædrenes prædiken blevet bekendte også for hedningerne. Derfor mener jeg, at denne
synd ikke var andet end en såre stor sikkerhed, hovmodighed og foragt for Gud. For sådan plejer de ugudelige at
gøre, når de opblæses ved lykke og held, så de mener, de
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sidder i Guds skød, bliver såre trodsige og understår sig til
at vove, hvad de lyster.
Men ligesom Kams synd ikke alene var en synd mod
kirken og religionen, men også mod den borgerlige orden
(han udlo jo nemlig både sin fader, den hellige patriark, og
foragtede hans lære og religion); for, som vi ovenfor hørte,
skilte han sig fra sin fader og stiftede sig en ny stat: sådan
syndede også Nimrod, hans sønnesøn, både åndelig mod
kirken og verdslig mod statsordenen. For først brød han
sig ikke om den sande tro, dernæst øvede han også uret og
tyranni mod sine frænder, som han fordrev fra deres fædrene grænse og bolig. For der er ingen tvivl om, at jo de,
der, som Moses siger, drog mod øst, var efterkommere af
Nimrod og andre af Kams ætlinge. For dette viser Moses
klart i begyndelsen af dette kapitel. Derfor fik disse synder
også sin straf, hvorom snart herefter fortælles.
Derfor må man i den skarpeste og værste mening tyde
disse ord, som Moses kun ganske simpelt fremsætter, at de
formaner og opmuntrer hinanden til at bygge et tårn og en
by. For sådan vil Moses sige: Var ikke dette en stor hovmodighed og foragt for Gud, at de ikke først spurgte Gud
derom og tog ham med på råd, men på egen hånd tager fat
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på så stor en ting? Sems fromme slægt fordriver de fra deres land og bolig og mener at bringe hele verden under sig,
men især at undertrykke kirken. Derfor er denne synd et
grueligt frafald fra kirken, fra ordet og Guds engle selv til
Djævelen, og indbefatter og indeholder ikke alene synderne mod den første, men også mod den anden tavle.
Derfor ligger eftertrykket derpå, at de siger: Lad OS
bygge os en by og et tårn, ikke Gud eller hans kirke, men
for at undertrykke den. Ligeledes: Lad OS gøre os et navn.
For de som taler sådan, bryder sig sandelig ikke om, at
Guds navn helliges, men de lægger meget mere al vind på,
at deres eget navn alene må blive stort og vide berømt. Og
uden tvivl foragtede de hel frit de hellige fædres og brødres små og lave hytter, da de havde bygget så kostelig og
herlig.
Så er heller ikke det uden betydning, at de siger, at tårnets spids skal nå til himlen. For dette skal man ikke alene
forstå om højden; men dermed viser de gudstjenestens
sted, som om Gud boede lige ved dette tårn. For sådan plejer Djævelen at smykke sig med guddommens navn og vil,
at man skal holde hans afguderi og overtro for den sande
religion og gudstjeneste.
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Nu til dags har kirken ingen værre dødsfjender end
muslimerne og paven. Men nu ser vi, at de begge roser sig
af Guds navn og mener at erhverve alt ved denne titel.
Imidlertid må vi udskældes for kættere, Djævelens børn,
frafaldne og oprørere.
Sådan er det altid gået til, også i disse første tider før
og efter Syndfloden. For her afmales Kams efterkommere
sådan, at de foragtede kirkens ydmyghed, gudsfrygt og
sande gudsdyrkelse og ikke alene i en verdslig plan og
hensigt byggede byen Babel, men også hængte et skin af
religion derved, for at man skulle mene og tro, at dette sted
var himlen nærmest og Guds kæreste bolig.
Derfor er det sandt, hvad man siger, at enhver frafalden bliver en forfølger af den orden, som han er faldet af
fra. For efter at Kam med sine efterkommere havde skilt
sig fra kirken, stræbte og arbejdede han sidenhen ikke på
andet end at undertrykke kirken og hæve sig og sine højt i
vejret. Sådan også Djævelen; efter at han har ladet Gud og
englene eller den himmelske kirke fare, og har skilt sig fra
dem, gør han intet andet end at forfølge Gud og kirken
med bittert og grusomt had og misundelse. Og for at have
fremgang i dette sit foretagende, antager han skikkelse af
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en lysets engel, 2 Kor 11, 14 og formaster sig til at ville
være Gud. Sådan gør Nimrod sig her midt i Babel til en
Gud og skaffer sig en egen kirke, for derved at undertrykke og betvinge den sande kirke.
Men nu skal de fromme og gudfrygtige også bære sig
ad på samme måde, sådan nemlig at de, efter at have forladt Djævelens kirke og være frafaldet fra den, også begynder at være den fjendtlig. sådan er vi ved Guds nåde
hellige fornægtere og frafaldne; for vi er frafaldne fra Antikrist og Djævelens kirke og er trådt over til Guds Søn og
den sande kirke, hos hvem vi også skal stå og stride og
kæmpe mod den falske kirke.
Sådan viser Moses her, at frafaldets synd bestod deri,
at Kams, Nimrods og fleres efterkommere faldt af fra Gud,
fra ordet, fra fædrene og kirken, ikke alene i henseende til
det ydre og verdslige samfund, men meget mere i henseende til religionen og gudsdyrkelsen; for de levede efter
sine egne forfængelige opfindelser, lyster og begæringer.
For at oprejse et tårn og bygge en by var i sig selv ingen synd, fordi også de hellige har gjort det samme. Og
Assur, der efter min mening var en såre hellig mand, byggede byen Nineve, da han ikke længere kunne bo hos de
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ugudelige. Men synden består allermest deri, at de knytter
sit navn til denne bygning, foragter Noa og den sande
kirke og tragter efter et eget rige, dertil agter og udgiver
sig for dem, som er Gud nærmest, som Gud hører og hvem
han giver lykke og velfærd, mens Noa skal være forladt og
forkastet af Gud.
Derfor afmales i denne begivenhed alle ugudeliges
ugudelige væsen med alle deres planer, foretagender, digten og tragten, men især hyklernes, som alene anser sig for
hellige og Guds nærmeste venner og vil herske og være
vældige her på jorden. Og hvis man ville give denne synd
et andet navn, så kunne man kalde den en gudsbespottelse,
forhånelse imod Guds navn, synd mod det tredje bud om
sabbatten og et grueligt afguderi, hvorved den levende
Guds ære forvandles til en kalv, det er afguderi i hjertet.
Og sådanne synder forbliver ikke alene, men føder flere
andre af sig, nemlig had og fjendskab mod den sande
kirke, forfølgelse, tyranni, mord, røveri, utugt og hor. For
den falske kirke er altid en forfølger af den rette og sande
kirke, ikke alene i det åndelige ved falsk lære og usand
gudsdyrkelse, men også i det legemlige ved mord, vold og
tyranni.
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På denne synd, siger Moses, fulgte som straf sprogenes forvirring. Dette synes at have været en ringe straf;
men det er sandelig en gruelig og forfærdelig straf, hvis
man vil betænke den store skade, som fulgte på denne forvirring og adskillelse af sprogene. For hvor man har ét og
samme sprog, er det først en stærk hjælp og befordring til
sammenhold og endrægtigt liv mellem menneskene. Og
her kan også anvendes det ordsprog, som siger: lige børn
leger bedst. For en tysker taler og omgås gerne med en,
som er hans landsmand og taler samme sprog. Men hvor
der er mange slags og ulige sprog, er der ikke alene ingen
samdrægtighed, men i hjertet opvokser også had og fjendskab mod et sådant folk, hvis sprog man ikke kan forstå.
Sådan er en franskmand fjendtlig sindet mod en tysker og
foragter ham; men italienerne foragter og hader alle andre
nationer, som ikke bruger deres sprog.
Derfor kan man på denne sprogenes adskillelse mærke
og spore, at deres hjerter var blevet fremmede for hinanden og adskilte, deres skikke forvendte og alle deres tanker, væsen og opførsel havde forandret sig, så man med
rette kunne kalde denne sprogenes deling en oprindelse og
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årsag til al elendighed og ulykke; for den har bevirket uorden og forvirring både i det borgerlige og huslige liv.
Og skønt dette var en såre stor skade og ulykke, så var
den dog intet imod dette, at ved denne sprogenes adskillelse også kirken kom i uorden og forvirredes, og at der
gaves plads og lejlighed til utalligt afguderi og vantro. For
hvem ser ikke, at læreembedet ved denne forandring i
sprogene næsten ganske blev ophævet? For Eber, som
uden tvivl beholdt det første og rette sprog, kunne ikke
længere lære og undervise de andre, hvis sprog han ikke
kendte, og som heller ikke kunne forstå ham.
Derfor er i Det Nye Testamente dette en såre stor velgerning, og et særligt under, at Helligånden på pinsefesten
ved mange slags sprog sammenfattede alle slags landes
folkeslag til ét legeme, hvis hoved er Kristus. For Kristus
bringer dem ved evangeliet alle til én tro, uagtet de mange
slags sprog forbliver, og nedriver adskillelsens mur, ikke
alene derved, at han ved sin død forsoner os med Gud og
taler til os i et nyt sprog, men også derved, at han i det ydre
stifter fred og enighed, for at vi, ligesom mange hjorde, må
bringes under én hyrde og samles i én sti. Den hjælp og
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velgerning af den herre Kristus er fælles for os alle, hvorfor den ulighed, som er i det ydre liv, ikke skader eller hindrer noget.
Derfor har vi også ham at takke for denne gave, at han
ved sin Helligånd har ophævet denne tunge straf, som har
været oprindelsen og årsagen til al ulykke og uenighed, og
tilvejebragt en hellig enighed hos os, skønt sprogenes
mangfoldighed og ulighed forbliver. For hvor denne midler, Kristus, ikke erkendes, der er uenighed og fæl blindhed, såvel i hjerterne som i sprogene.
Når vi derfor gennemlæser alle historier fra alle folkeslag og alle tider, så finder vi, at der af denne ulighed og
mangfoldighed i sprogene er opstået mange slags oprør,
krig og store forandringer i skikke og skikke og i religionen, dertil mange slags meninger og indbildninger hos
folk. Derfor ville Gud ved et nyt under forandre og afskaffe denne så store plage og jammer.
En italiener forstår jeg ikke, heller ikke forstår han
mig; derfor fremvokser deraf ligesom en naturlig årsag til
vrede og fjendskab mellem os. Men når vi begge forstår
Kristus, så får vi hinanden kær som hinandens lemmer,
hvilket vi jo da er. Men hvor Kristus ikke er, råder endnu

1113

den dag i dag denne babyloniske plage, nemlig adskillelse
mellem sprogene, som visselig også bevirker en adskillelse mellem hjerterne og bringer uorden og uro ikke alene
i det huslige og borgerlige liv, men også i religionen og
kirken.
Men denne gruelige straf formaner og advarer os om,
at vogte os for at falde af fra ordet eller foretrække os selv
fremfor andre, som om vi var frommere og helligere. For
fordi Kams efterkommere gjorde dette, så fulgte derpå en
så gruelig straf, som man nok kunne sige, næsten har anrettet større skade i den menneskelige slægt end selve
Syndfloden. For den fordærvede alene de mennesker, som
levede på en bestemt tid; men denne straf vedvarer indtil
verdens ende, skønt Kristus heri har skaffet os en hjælp
ved sin Ånd. Men hvor såre ringe er ikke den del, som
modtager og tror ordet? Den anden store hob er indbyrdes
delt såvel i hjertet som i sproget, og viser Djævelen den
allermest behagelige dyrkelse, han som er fader og stifter
for alle krige og al uenighed.
For det tredje. Fordi vi nu har talt om deres synd og
straf, som byggede tårnet, er det ikke uden nytte, at man
sammenregner tiden, nemlig hvor længe der er mellem

1114

Syndfloden og denne søn Peleg, under hvem tårnet i Babel
blev bygget og sprogenes adskillelse og forvirring skete.
Der var da forløben næsten hundrede år efter Syndfloden,
dengang da dette sket, og Noa var dengang syv hundrede
år gammel; så længe han levede blev han, da han prædikede om denne Guds vrede, tilligemed hele sin kirke og de
hellige fædres slægt foragtet af disse ugudelige mennesker, nemlig Kam og hans efterkommere, som snart
glemte denne Guds store og skrækkelige vrede. Dette
voldte den fromme Noa og hans børn såre heftig sorg, at
hans efterkommere lod ham se på en sådan gerning, som
de havde foretaget sig, og forgæves lod sig advare derimod. Sådan spottes atter her denne hellige mand som en
gammel nar og sværmer.
Ville vi derfor sammenligne vore anfægtelser, kors og
besvær med denne de hellige fædres lidelse, plage og anfægtelse, så er de intet derimod. For om vi end ser nok så
stor sorg, jammer og ulykke i verden, så ser vi den dog
ikke så længe, og er lykkeligere af den grund, at vi desto
før hentes bort fra en så ond verden. Men Noa måtte i 350
år se sine vanartede efterkommeres ondskab. Hvad for
elendighed så han vel ikke i denne tid, mener du? Derfor
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overgik heri den fromme søn Sem sin fader, idet han
endnu meget længere måtte se på denne elendighed, da
han levede henved 500 år efter Syndfloden. Derfor er de
martyrer, som med rette alle mennesker til alle tider skulle
se hen til, og af hvis eksempel de skulle lære at være tålmodige.
Sådan prædiker Peter i 2 Pet 2, 7 om Lot, den retfærdige, at hans sjæl blev pint og plaget, idet han måtte se på
sodomitternes ugudelige og skændige gerninger. Og om
Maria siger Simeon i Luk 2, 35, at et sværd skulle gennembore hendes sjæl. For verdens ondskab kan hellige
mennesker ikke se på uden stor smerte og bedrøvelse i
hjertet. Men, som sagt, vort og vore forgængeres og efterfølgeres kors og lidelse er intet mod disse hellige fædres,
som i 500 år og derover måtte se på et sådant forvendt væsen og ondskab hos verden.
Derfor lad også os tålmodig tåle sådanne sørgelige billeder, syn og Satans pile, som han skyder ind i vore hjerter.
For vi skal jo dog ikke have det bedre, end de hellige fædre
før os, skønt vi, som sagt, har det meget bedre deri, at vi
har kortere tid at leve. Dette har jeg kort villet tale om,
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som en fortale til dette kapitel. Nu vil vi også betragte teksten.
v1-2. Hele jorden havde samme sprog og samme tungemål. Da
de brød op mod øst, stødte de på en dal i landet Sinear, hvor de
slog sig ned.

Om det hebraiske ord mikkedem, Østen, har jeg talt ovenfor i andet kapitel. For min mening er denne, at ved Østen
eller Orienten forstås dette land, som i forhold til landet
Kana’an ligger nærmest mod øst, ligesom i Kongebøgerne
også araberne kaldes Østens børn.
Hvad Sinear er for et sted, véd man fra det tiende kapitel; for sådan blev i fordums tid det land kaldt, som man
sidenhen kaldte Babel eller Babylonien.
v3. De sagde til hinanden: »Kom, lad os stryge teglsten og
brænde dem hårde!« De brugte tegl som sten og asfalt som
mørtel.

Dette er et klart vidnesbyrd om, at byen Babel og tårnet
har været bygget af teglsten eller brændte stene, ligesom
også Rom var bygget af teglsten. Og jeg tror, at denne
måde at bygge på dengang endnu var ny, og at man før, da
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man hverken forstod at brænde mursten eller brugte kalk
til at mure dem sammen med, ikke kendte noget dertil.
v4. Så sagde de: »Lad os bygge en by med et tårn, som når op
til himlen, og skabe os et navn, for at vi ikke skal blive spredt
ud over hele jorden.«

Hvad betyder det, og hvordan kommer dette ord dem på
tungen, at de profeterer om sig selv, at de skulle adspredes
over hele verden? Profeterer de da, ligesom Kajfas i Joh,
11, 49-50, og taler om det, hvorom de intet véd? For dette
sker sædvanligvis, at de ugudelige, som også Salomo siger
i Ordsp 10, 24, selv profeterer sig sin ulykke, og at det sker
dem, som de frygter. Som også Ezekiel siger i 11, 8: I frygter for sværdet, og jeg vil lade sværdet komme over jer,
siger Herren, og jeg vil udføre jer osv. Og på den anden
side er heller ikke de gudfrygtiges håb forgæves; men det,
hvorpå de håber, og som de tror, det sker dem visselig og
slår ikke fejl for dem. Men dette er ingen Kajfas-profeti,
men har en anden årsag.
Og jeg plejer ved sådanne tekster sædvanligvis at følge
denne regel, at ligesom de gudfrygtiges ord og gerninger
ikke kan forstås anderledes end af deres ånd og hjerte, sådan mener jeg også, at man ikke kan forstå de ugudeliges
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ord og gerninger, hvis man ikke kender den ånds anslag
og hensigt, som driver dem, nemlig Djævelen. Men nu er
dette allevegne hans sindelag, at han er en fjende både af
Gud selv og af kirken, ligesom atter de gudfrygtiges tanker, ord og gerninger alene har Guds ære og kirkens nytte
og frelse til sit mål. Den, der nu retter sig efter dette mål
og denne regel, kan ikke bedrages eller forføres ved noget
skin eller hykleri, som Djævelen altid lægger an på i sine
ord og gerninger. For den, der hører, at dette eller hint ord
eller gerning ikke stemmer overens med Guds ord, og så
siger, at det da kommer fra Djævelen, han dømmer og taler
ret. Dernæst træffer han også det rette, når han mener og
siger, at det er sagt eller gjort med den hensigt og tanke at
lyve og dræbe.
Denne regel har jeg fulgt, når jeg har villet sige min
dom og mening om pavens lære. For fordi jeg så, at denne
lære ikke ville stemme overens med Guds ord, sluttede jeg
straks, at den var af Djævelen og bestemt til at bedrage og
dræbe folk med. Fra denne mening har jeg ikke ladet mig
bringe eller tvinge bort ved noget bedrag, hvormed den
fortvivlede skurk og landebedrager har narret hele verden.
Fordi denne regel ikke slår fejl, når man vil bedømme og
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rettelig tyde Guds og Djævelens, de frommes og de ugudeliges ord og gerninger, så gør vi ret i at følge den også i
denne tekst.
Kams efterkommere, såsom Nimrod og andre, har tilranet sig dette land, der tilkom og tilhører Sem som arving
af Guds forjættelser. Og fordi det var tyranniske personer,
begærede de ikke alene at fordrive Sems slægt derfra, men
også at oprette en ny stat og kirke. Om det derfor end ikke
er optegnet, hvad de foretog sig imod den sande kirke og
dens retmæssige styrer Noa og hans fromme efterkommere, så kan man dog slutte sig dertil fra lignende sager,
når vi nu til dags lidt nøjere ville betragte vore modstanderes gerning og plan. For Satan bliver sig selv lig, og
dette er altid hans anslag, at han ophidser og ægger de ugudelige imod den sande kirke.
Fordi derfor Noa og de andre fromme og gudfrygtige
fædre så, at de sådan blev trykkede og plagede, og at for
deres øjne nye gudsdyrkelser blev indstiftede og begyndte,
sluttede de, skønt de også af Helligåndens påmindelse og
indgivelse med sikkerhed vidste, hvad straffen måtte
blive, fra det ene til det andet og regnede sådan: Se, Adam
blev straffet, da han havde syndet i Paradiset, og denne
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synds straf hænger os endnu alle på nakken. Sådan blev
også Kain straffet for det mord, som han havde forøvet på
sin broder, og for sin ugudelige indbildning om Gud og sin
vantro, og til sidst blev også hele verden for syndens skyld
udryddet ved Syndfloden. Derfor vil det sandelig heller
ikke gå af for dem uden straf, at de har båret sig så voldelig
ad, og både forvirret, forfalsket og fordærvet religionen.
Men fordi Gud havde forjættet, at han ikke oftere ville
ødelægge verden ved Syndfloden, sluttede de efter Helligåndens indgivelse, at der måtte følge en straf på, sådan at
ligesom de ugudelige med al flid og umage havde holdt
sammen for at undertrykke den sande kirke, sådan ville
den sande kirke opretholdes, men de adspredes over hele
verden.
Og denne profeti blev, da den skulle tjene den sande
kirke og alle troende til styrkelse og trøst, af Noa ikke talt
i en krog eller hemmelig, men udråbt og udbredt offentlig
på mange steder, med en stærk ånd; sådan fik de ugudeliges slægt god besked og underretning om den, og de kunne
heller ikke så ganske slå den hen i vejr og vind, skønt de
trygt foragtede disse ord af Helligånden. For sådan går det
sædvanligvis de ugudelige, at skønt de véd, at de synder,

1121

og at straffen ikke er langt borte, så driver dog sikkerheden
frygten bort, og de forbliver rolig i sin ondskab.
Sådan viser disse ord her, at de vel havde en sådan
samvittighed, som var forvirret og bestyrtet, men at de alligevel blev ved i sin sikkerhed og foragtede al straf. Ligesom Ovid lader Medea sige: jeg ser vel, hvad der er det
bedste, indrømmer det også; alligevel følger jeg min onde
lyst og gør, hvad der er ondt og uret. Sådan har jeg også
hørt, at Karlstadt engang her på dette sted, da han skulle
forfremme nogle til doktorgraden, sagde, at han vel vidste,
at det var synd at gøre nogen til doktor i teologi, men at
han dog ville gøre det. Dette er sandelig ingen ringe synd,
at en sådan forhærdes mod sin samvittighed, at han med
vidende og vilje ligesom roser sig af sine synder.
Sådan har vi nu, så vidt denne tekst angår, hvad der er
de ugudeliges og Djævelens sindelag og tanke, hvoraf vi
også let kan forstå og bedømme deres ord. Denne Kams
ugudelige slægt har ikke nok med at vide, at den synder
ved at fordrive fromme og gudfrygtige folk fra deres bolig;
men den ler endnu dertil af straffen, og anser de alvorlige
trusler, som den hører af sin fader Noa, for spøg og leg.
Ligesom også papisterne af hjertens lyst spotter os, når de
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hører, at vi truer dem med den herre Kristi komme og den
yderste dom. For sådan tænker de: får vi så lang frist, så
har det ingen nød.
Aldeles ligesådan bærer her disse ugudelige sig ad. De
hører nok af sin fader Noa adsplittelsens straf, og siger dog
med stor sikkerhed: hvad, skulle vi adsplittes? Velan, så
lad os da blive adsplittede. Men lad os først bygge en by
og et tårn, for at vi kan få et navn deraf, og for at det må
ihukommes, hvad vi har gjort. Sådan tror de ikke fuldt og
fast, at det vil komme til en adsplittelse med dem, heller
ikke er de ganske sikre på, at det ikke kan komme derhen
med dem; derfor tager de sig på at berede og ruste sig til
at begynde en ny bygning, til foragt for de frommes kirke.
Derfor er dette de allerstolteste ord af Satan og hans børn
mod Gud.
Sådan ser vi, at papisterne handler ganske på samme
måde; derfor er det umuligt, at pavernes voldsherredømme
kan blive stående meget længere. For Rom er sådan befængt og belæsset med alle hånde synd, skam og last, at
den ikke kan være værre, medmindre den skulle være Helvede selv. Dertil driver de også et grueligt afguderi, ophid-
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ser og forbitrer konger og fyrster for at bekræfte sit ugudelige væsen og undertrykke sandheden. Nu kan det ikke
slå fejl: i så store synder kan de ikke være ganske uden
frygt for straf, som vi også profeterer dem; og dog bryster
de sig og har, som profeten siger i Es 48, 4, en kobberpande og anstiller sig, som om de intet frygtede. Derfor
ophører de heller ikke fra sit ugudelige væsen, men fortsætter det frækt og forøger det.
Sådan bliver det ugudelige væsen altid sig selv ligt, så
det i begge dele spotter og udler Gud, både i sit håb og i
sin frygt. For begge disse følelser findes sammen hos de
ugudelige, ligesom de også er sammen hos de fromme og
dem, som har den sande tro. Men skønt de fromme altid
frygter mere end de håber, så bliver dog til sidst håbet og
troen stærkest hos dem og overvinder frygten. Hos de ugudelige derimod, om de end har frygt, er dog vantroen og
ondskaben stærkest, som slår al frygt hen i vejr og vind og
gør dem sikre, så de foragter faren og synder ganske frækt.
Men til sidst sker det dem, som de frygter, og håbet slår
fejl for dem, ligesom vi ser, at Kams ugudelige slægt ynkelig adsplittes, mens Noa og hans forblev og frelstes.
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Derfor skal man udtyde og anvende hele denne begivenhed til kirkens trøst, som, om den end på mange slags
måder plages og anfægtes af de ugudelige, dog til sidst
vinder sejr og får overhånd, men de ugudelige omkommer
og er sine egne ulykkes profeter. Sådan profeterer Kajfas
i Joh 11, 48: hvis vi lader ham sådan blive ved, vil romerne
komme og tage både vort land og folk; og hos profeten
Hoseas i 7, 12 står der: Jeg vil tugte dem, som det høres i
deres forsamling.
v5. Herren steg ned for at se byen og tårnet, som menneskene
byggede.

Det, som de ugudelige frygtede for, men alligevel i overstrømmende ondskab foragtede, som ovenfor sagt, det møder dem nu. Derfor er dette en ret teologisk tekst, som tillige også viser os, hvordan både de fromme og de ugudelige er til sinds. For sådan ser vi, at det går: så længe synderen er i fuldt arbejde og går i sin hede, ser han ikke Gud,
taler ikke om ham, føler ham heller ikke. For han mener,
at Gud hverken ser eller føler, hvad han gør.
Sådan tænkte Adam ikke på ordet, da han tog æblet op
til munden. Når du nu derfor vil se ind i hans samvittighed,
hvordan der dengang stod til med den, så vil du finde, at
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han ikke bekymrede sig mere om Gud og hans ord, end
om Gud havde været en død ting og intet ligesom Sl 10,
11 smukt afmaler disse de ugudeliges tanker: han siger i
sit hjerte: Gud har glemt det, han har skjult sit ansigt, han
ser det ikke i evighed. For sådan tænker Kain, da han kaster sig over sin broder og slår ham ihjel, at Gud sover og
ikke ser, hvad han gør. Og dette sker, fordi Gud er langmodig og ikke lader straffen udgå, straks man har fortjent
den.
Sådan indbilder også de fromme sig, at Gud sover og
lukker øjnene, når de sukker og skriger om forløsning og
hjælp, men Gud nøler med at hjælpe og redde dem. Derfor
er der så mange sådanne klager i salmerne, som i Sl 13, 2;
44, 24; 68, 2; 35, 23; 7, 7; 10: Herre, hvor længe vil du
glemme mig? Hvorfor sover du? Stå op! Vågn op! Opløft
din hånd! osv. Og sådanne sprog, hvori Gud viser, at han
ser alt, som menneskene gør, at intet er skjult for hans
øjne, men at han er en sådan Gud, som ikke vil have ugudeligt væsen osv., tjener allermest til kirkens trøst.
Derfor taler Skriften efter det Guds sindelag, som han
har, når han anstiller sig, som om han ikke så de ugudeliges misgerning eller hørte de frommes bøn. Dette Guds
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sindelag og tanke fører vi os dernæst til sinds, og mener
for alvor, at Gud sover, fordi han enten ikke straks straffer
synden eller ikke straks hører de frommes bøn.
Sådan siger teksten her, at Herren steg ned, som om
han forhen ikke havde været der. For fordi de ugudelige
ivrig fortsatte med denne sin plan og sin foragt, og den
retfærdige Noas profeti blev udleet, mente nu enhver, at
Gud ikke var hjemme og ikke vidste, hvad børnene i huset
havde for. Men da syndernes mål er fuldt, farer Gud ned;
det vil sige, da først føler man, at han er til stede og vredes.
Sådan står der i 1 Mos 22, 12: Nu véd jeg, at du frygter
Gud, som om Gud forhen ikke havde vidst noget om Abraham.
Sådan mener også papisterne, at Gud er død og hverken kan se eller høre, heller ikke er til stede, derfor bliver
de trygt ved at rase mod kirken, trykker og forfølger den
på mange slags vis. For de siger, som der står i Sl 73, 11:
Hvordan skulle Gud vide det, og er der kundskab hos den
højeste?
For det er syndens måde, at den en tidlang ligger og
hviler, som jeg ovenfor i det tredje kapitel sagde, så længe
dagen er hed, det er, så længe lysten og synden råder, og
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mennesket, overfaldet og opslugt af Djævelen, ikke agter,
men trygt foragter Guds ord, som om Gud sov eller slet
ikke var noget.
Men om aftenen, når heden tager af og dagen bliver kølig,
begynder Gud at vandre i Paradiset, går om deri, og hans
stemme høres, som ikke længere er venlig og mild, sådan
som den var fordum, før synden, men gruelig og skrækkelig, sådan at Adam ikke kan tåle den. Derfor skjuler han
sig blandt træerne, og ville gerne slippe både at se og høre
Gud; men han kan ikke være skjult.
Digterne fortæller, at når helvedshunden Cerberus gør
i Helvede, forfærdes sjælene deri. Men det er i sandhed
den rette skræk, når man hører den fortørnede Guds
stemme, det er, når man føler og fornemmer samvittigheden. For da føler man, at Gud, som forhen ikke var nogetsteds, er overalt, og at han, som man før mente sov, nu
hører og ser alt, og at hans vrede brænder som en ild, raser
og dræber.
Denne måde at tale på plejer Skriften at bruge, hvilket
man må vænne sig til. Gud farer ned, men ikke legemlig
eller personlig, for han er overalt; men han lader sig fornemme, hører op med at være langmodig, og begynder at
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åbenbare, straffe og overbevise om synden, så de sikre
mennesker, som forhen mente, at han var langt borte med
sin vrede, nu ser, at han er dem alt for nær, og forfærdes
for ham.
Derfor tjener denne tekst til, at vi ved den skal forskrækkes og lære at vogte os for synden. For Gud vil ikke
evindelig tie stille til den eller se gennem fingre med den;
men ligesom han ved sit komme forfærdede Adam, Kain
og hele verden til døde ved Syndfloden, sådan vil han engang også overfalde os, hvis vi ikke kommer ham i forkøbet
ved bodfærdighed.
Men for de fromme er denne Herrens nedstigning en
såre glædelig og trøstelig ting, hvorfor de også i hjertelig
bøn stedse begærer og ønsker den, skønt de på grund af
kødets svaghed ofte også tvivler derom. For paven, muslimerne og kirkens andre fjender ser ud, som om de sådan
havde styrket og befæstet sig med magt, at man ikke ved
nogen kraft kan fratage eller berøve dem noget. Men Gud
vil fare ned i sin tid og adsplitte både pave og muslim. For
imod denne vor svaghed og de ugudeliges sikkerhed viser
Skriften, at Gud til sidst farer ned, anstiller undersøgelse
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og lukker øjne, øren og mund op. Dette tror de gudfrygtige, men svagt; de ugudelige foragter det derimod så meget sikrere.
Og sådan skal dette eksempel også tjene os dertil, at vi
deraf skal lære, at jo længere Gud tåler afguderi og anden
synd og tier stille dertil, desto utåleligere bliver sidenhen
hans komme, når han åbenbarer sig. Derfor skal vi også
agte det for en stor velgerning, at han ikke så længe lader
vore synder ustraffede, ligesom jo også Sl 30, 6 formaner
kirken til taksigelse af den grund, at hans vrede er kort og
varer et øjeblik, og at han har lyst til livet. Om aftenen er
der gråd, men om morgenen frydeskrig. Og Sl 89, 31-33:
Hvis hans børn forlader min lov og ikke vandrer i mine
bud, da vil jeg hjemsøge deres overtrædelse med ris og deres misgerning med plager. Derfor er dette en nådig vrede,
når straffen iler og afholder os fra synd.
Men når Gud tier stille til synden og ligesom ser gennem fingre med den, så følger derpå en utålelig vrede,
hvorpå der ingen ende er. For en sådan vrede var Syndfloden og denne her, hvorom Moses siger, at Gud lader Kams
efterkommere have lykke, selv mens de synder, og lader
dem så længe fare frem i sine synder, indtil de bygger sig
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en by og et tårn. Men den ulykke, som sidenhen overgår
dem, er også så meget større.
Derfor skal vi ikke tvivle derpå, men være ganske forvissede om, at muslimerne og paven, som så længe lever i
lykke, har den grueligste dom og skrækkeligste straf i
vente, en sådan, som fra verdens begyndelse intet menneske nogensinde har følt eller erfaret. For så længe har Gud
aldrig tiet stille til noget menneskes ugudelige væsen og
de højeste gudsbespottelser, derfor vil deres straf blive
langt sværere og større, end Syndfloden, denne adsplittelse her og Sodomas straf var. For det vil blive en evig
vrede,
Men Moses siger ikke alene, at Gud steg ned, men at
han steg ned for at se, og hvordan dette skal forstås, har
jeg allerede sagt. For hidtil har Gud båret sig sådan ad,
som om han ikke så. Dette mente også de ugudelige, og
var visse på, at Gud ikke mærkede dette deres forehavende.
Men at han kalder disse tyranner og stolte bygmestre
Adams børn eller menneskenes børn, derved viser han en
særlig foragt for dem. Og det gør han ganske i samme mening, som han gjorde det ovenfor i sjette kapitel, nemlig

1131

for at gøre en skilsmisse mellem den sande og falske kirke,
og mellem Guds og menneskenes børn. For ved menneskenes børn forstår han sådanne, som ikke har Guds ord,
men er fordømte og forbandede hyklere. Hvad, siger han,
pønser disse på? De bygger en by og et tårn mod mig og
min kirke. Dette er jo dog sandelig et bespotteligt og latterligt foretagende, da de jo kun er menneskenes børn.
Derfor tjener også dette til den sande kirkes trøst, at
Gud ikke alene ser de ugudeliges anslag og forehavende,
som sætter sig op imod ham, men også ler deraf, som Sl 2,
4 siger: Han, som bor i himlen, ler ad dem, Herren bespotter dem. Men det er dem en farlig og dræbende latter; for
på den følger Guds grumme vrede og adsplittelse. Han
skal, siger David i Sl 2, 5, tale til dem i sin vrede og forfærde dem i sin harme.
At vi derfor ser, at paven, efter Nimrods eksempel,
også bygger en fæstning, for derved at undertrykke kirken,
idet han hidser os muslimerne og verden på halsen, skal
ikke forfærde os; for uden tvivl ler Gud af hans forgæves
anslag og vil engang også styrte ham i sin harme.
Sådan trøster nu Helligånden den sande kirke, som
plages af Djævelens kirke, for at den ikke skal mene, at
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Gud ikke agter den. Herren, siger han, ser, hvad de ugudelige har for, og bereder sig nu til at stige ned, for at også
de må erfare og se, at deres anslag ikke er skjult for Gud,
hvor sikkert de end ler af alle trusler og indbilder sig, at
deres magt ikke kan hæmmes eller brydes; de tager fejl,
siger han.
Men nu bruger Gud ingen bøsser eller krigsredskaber
eller noget sådant, hvormed man nedstyrter og river mure
omkuld; men han lader kun deres sprog forvirres. Dette er
sandelig en underlig måde at bekrige byer og nedrive mure
på, men er den sikreste og letteste måde, som Kristus også
vidner i evangeliet i Luk 11, 17: hvert rige, som er kommet
i splid med sig selv, bliver øde. For hvis deres sprog ikke
var blevet forvirrede, så var heller ikke deres hjerter blevet
fremmede for hinanden. Men sprogenes forvirring, hvorved også hjerterne bliver fremmede for hinanden, er grunden til Babels, Nineves, Jerusalems, Roms og, med ét ord,
alle rigers fald.
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v6. Så sagde Herren: »Se, de er ét folk med samme sprog. Når
de begynder at handle sådan, vil intet af det, de planlægger,
være umuligt for dem.

Det hebraiske ord samam, at foretage sig noget, er bekendt; det betyder nemlig at foretage sig noget med velberåd hu og et sikkert forsæt og at overveje, om det er godt
eller ondt, ligesom det jo også her betyder så meget som
så: De har foresat sig at gøre dette, har sat sig det så fast i
hovedet og vil ikke lade sig bringe fra denne plan. Dette
lyder, som om det var en klage af Gud, og han med bedrøvelse forundrede sig over dette menneskenes forehavende,
over at de var så sikre og til sin store skade ikke brød sig
om Noa og den gudfrygtige Sem.
Alt dette optegnes os til trøst. For vor tro er svag og
korset hårdt og tungt, om vi så end er nok så tålmodige.
Derfor tænker vi, når vi ser sådanne anslag af de ugudelige
og svære forargelser, at nu vil kirken falde omkuld, og de
ugudelige vil indtage og overvælde alt.
Mod sådanne tvivlende og forsagte tanker taler denne
tekst kraftig. For sådan vil Helligånden sige: Du må ikke
alene se hen til, hvad mennesker tænker på og har for; for
mennesker er trodsige, stolte og trygge. Men hæv dig lidt
op fra jorden, og stig med dine tanker op mod himlen, og
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se, hvad Gud har for, og hvordan han er til sinds; han er
sandelig ikke passiv eller sover, men ser med bedrøvelse
denne menneskenes sikkerhed, og dette gør ham ligeså
ondt, som jer. Derfor, nær ingen tvivl om, at han engang
vil komme og beskæmme sådanne forstokkede mennesker, som er af et så hårdnakket sind og påfund. Sådan viser Guds ord de gudfrygtiges sukken og stønnen, som forfærdes og græmmer sig ved denne forstokkede mening hos
de ugudelige, som i sit hjerte er visse på, at de vil udføre
det, også uden at spørge vor herre Gud derom og uden
hans vilje.
Sådan ser vi, at efter at de hellige fædre havde set så
mange forargelser af ugudelige folk, som forhåner og bespotter Gud og hans ord, havde de også at bestille med den
anfægtelse, at deres tro var svag; for ellers ville de ikke
sådan have forsaget og sukket, at Gud selv blev nødsaget
til, for at trøste dem, at vise, at dette de ugudeliges forehavende også gjorde ham ondt. Nu følger straffen.
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v7-9. Lad os stige derned og forvirre deres sprog, så de ikke
forstår hinanden. Så spredte Herren dem derfra ud over hele
jorden, så de måtte holde op med at bygge byen. Derfor hedder
den Babel, for dér forvirrede Herren sproget på hele jorden,
og derfra spredte Herren menneskene ud over hele jordens.

Dette er beskrivelsen af den gruelige straf, hvoraf krig,
mord og alle slags ulykker over hele verden er opstået og
oprundet. For det må ingen mene, at denne straf nu er ophørt, men den udøves og vedvarer endnu, og især kirken
føler deraf stor besvær. For hvor ofte har det ikke hændt,
at kirkerne er blevet uenige for en ringe ceremonis skyld,
som intet særlig havde at betyde? Sådan satte pave Victor
(omkr. 200 efter Kristus) alle østerlandske kirker i band,
fordi de ikke ville holde påskefesten på samme tid, som de
vesterlandske holdt den. For de østerlandske holdt den på
den dag, hvorpå jøderne endnu holder den; men de vesterlandske ville hellere bruge sin kristne frihed.
Det samme sker også i statsvæsenet, ja i lande og stater
er der ingen fordærveligere plage end adsplittelse. For
hvad ville vel tyrken have frataget os tyskere, eller hvad
ulejlighed kunne han vel endnu skaffe os, havde vi været
enige og holdt sammen med ét sindelag og én mening?
Men fordi vi for en håndfuld ære eller for en eller anden
skabet titels skyld angriber hinanden og er uenige, gør han
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efterhånden Tyskland træt og mat, og indtager stedse det
ene område efter det andet.
Sådan rammes og straffes også vi med sprogenes forvirring; og alle riger have fået denne plage at føle lige fra
den tid af, da Babel blev bygget. For Salust har godt og
med rette sagt, at et svagt og lille gode snart forøges og
bliver stort, når man lever i enighed, men at, hvis man lever i strid og er uenig, intet gode er så stort, at det jo derved
fortæres og efterhånden forsvinder. Og grækerne har en
ikke ueffen fortælling om gudinden Eris, som ved et gyldent æble ophidser folk til uenighed og strid; jeg havde
nær sagt, at denne fortælling skriver sig fra beretningen
her. For Den Hellige Skrift blev til dels bekendt også for
hedningerne.
Derfor kunne man gerne som et ordsprog kalde denne
fordærveligste ulykke i verden ”en babylonisk ulykke”,
nemlig tvedragt og uenighed, hvorved religionen, verdslige love og orden, gode skikke og hvad godt hele dette liv
har, omstyrtes og ødelægges, hvorpå man kan se eksempler både i kirken, det borgerlige og huslige liv.
Hvad det betyder, at Moses her og andetsteds taler i
flertal (lad os fare ned), da han dog kun taler om én Gud,
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det har jeg vist ovenfor i første kapitel, nemlig at det er et
sikkert vidnesbyrd om Den Hellige Treenighed, at vi nemlig tror, at der er én Gud, Faderen, som avler, Sønnen, som
avles, og Helligånden, som udgår fra Faderen og Sønnen.
Og vi bryder os ikke om, at jøderne forklarer det så bespottelig, at de mener, Gud talte sådan med englene. For
vi er jo dog ikke skabt i englenes billede, men de, englene,
er tilligemed os Guds billede. Ja, som ordene vidner, vi
tror, at denne Gud i de tre personer er af en udelelig natur
og enhed. For blande tungemål, kan englene ikke, men
dette er en gerning af skaberen, som alene kan forandre og
ophæve et sprog, ligesom også han alene kan bevirke, at
man taler ét sprog. Et skabt væsen kan ikke gøre dette.
Ganske vist kunne englene påtage sig et menneskeligt
sprog, som mange eksempler i Skriften viser, men hos
mennesket kan de hverken skabe eller forandre det.
Derfor skal vi forblive ved denne rette mening og betydning, at Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånden, det er,
den treenige guddom selv, her taler til sig selv og siger:
Lad os stige ned. For denne nedfart er en gerning af den
eneste Gud selv, hvori englene ikke kan være delagtige,
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for efter begået synd at forfærde og sønderknuse de ugudelige.
Og sådan viser Moses, at der i det guddommelige væsen eller i den ene Gud er flere personer end én. Men hvordan dette går til, og hvad dette er for en forening af personer, forklarer han ikke; for dette skulle forbeholdes Det
Nye Testamentes ære, som klart taler om alle tre personer,
nemlig at der i Gud er én person, som avler, én, som avles,
og atter én, som udgår fra Faderen og Sønnen, nemlig Helligånden. Sådan var artiklen om treenigheden i Det Gamle
Testamente indesluttet i den almindelige tro, hvori de hellige fædre døde og blev salige. Derfor skal vi ikke tillade
de ugudelige og forblindede jøder at fratage os disse vidnesbyrd. For disse klare ord, som er så ligefremt stillede,
skal man ikke tillade at forfalskes og med magt tydes og
udlægges i en dårlig mening og betydning.
v10. Dette er Sems slægt. Sem var 100 år, da han fik Arpakshad
to år efter vandfloden.

Denne sidste del af det ellevte kapitel ser ganske vist ikke
ud til at indeholde noget særligt, da den jo ikke taler om
andet end om fædrenes slægter; men i virkeligheden er
denne fortælling om slægterne såre nødvendig, især ved
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vor tid, som måtte have et sådant eksempel. For vi hører,
at efter sprogenes adsplittelse kom der mange slags uorden
og forvirring ind, ikke alene i det borgerlige og huslige liv,
men også i kirken. For at vi derfor ikke skulle komme ind
på sådanne tanker og mene, at Djævelen har haft så megen
magt og evne, at han ganske og aldeles har kunnet borttage
ordets lys, hvilket er ligesom en sol, og opsluge kirken på
én gang, så er derfor de frommes slægt optegnet for os, for
at vi skal se, at ved Guds barmhjertighed endnu noget blev
opretholdt af kirken, så den ikke blev ganske og aldeles
udryddet.
Efter Sets tid var sådan Metusalem og Noa med hans
slægt tilbage af kirken. Men efter Syndfloden, da Kams
ugudelige slægt hastig formerede sig og fyldte alt med forargelse, styredes kirken af Noa, hans søn Sem og hans børnebørn. Sådan ser vi, at den artikel i vor tro er sand, at vi
tror, at der er én hellig almindelig kirke til alle tider, fra
verdens begyndelse indtil dens ende. For Gud har altid beholdt et folk, hos hvem ordet er forblevet, og ved hvilket
religionen og den rene lære er blevet bevaret i verden, for
at ikke alt skulle komme ind på et ugudeligt væsen, og der
ikke skulle være nogen Guds erkendelse blandt folk.
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Derfor foreholder dette register og denne opregning af
de frommes slægt os denne fornemste hovedlære, at Gud
aldrig ganske har forladt sin kirke, om den end til en tid
har været stærkere, til en anden svagere og mindre. Ligesom jo også læren til en tid har været renere, til en anden
mindre ren. Og under så stor ondskab af verden og ordets
fjender skal vi også holde os til dette håb, ligesom jo også
Kristus trøster os i Matt 24, 22, med, at den sidste tids dage
skal forkortes, nemlig for at kirken må opretholdes og Antikrist ikke skal forvende alt til lutter vildfarelse og løgn.
Sådan er nu disse Sems efterkommere arvinger til forjættelsen om Kristus, som Gud i den hensigt ville opretholde og beskytte, for at der skulle være nogle, hos hvem
kirken eller ordet var at finde. For dette lader sig ikke
skille ad: Hvor ordet er, dér er også kirken, dér er Ånden,
dér er Kristus og alt; hvor ugudelig så end paven skriger
derimod og ikke vil, at kirken skal være der, hvor ikke han
er hoved.
Og fædrene fulgte på hinanden ved den legemlige
slægts følge, ligesom også sidenhen under loven præstedømmet var hos sådanne personer, som ved legemlig
slægtsfølge eller efter kødet nedstammede fra hinanden.
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Men i Det Nye Testamente er kirken ikke bundet til visse
personer af én slægt efter kødet. For Kristus har ikke avlet
legemlige børn, men kirken er fri i alle sådanne ting og er
dér, hvor ordet er. Og atter, hvor ordet ikke er, om der så
end er titler, stænder og embeder, så er dog ikke kirken
der; for heller ikke Gud selv er der.
Fremdeles har vi lignende eksempler også i de andre
tider, som fulgte efter disse, som vidner om, at Gud, efter
et særligt råd og i sin uudsigelige barmhjertighed, i sin vredes og harmes tid aldrig så ganske forkaster den menneskelige slægt, at han jo lader en rest blive tilbage af kirken,
som Esajas siger i 1, 8 og 10, 20, og opretholder sig en lille
hob. Sådan opretholdtes på det babyloniske fangenskabs
tid Jeremias, Daniel og andre, som Gud optog og beholdt
hos sig ved ordets forjættelse, for at de også skulle lade en
kirke komme til sine efterkommere.
Da således på romernes tider den ugudelige synagoges
ondskab og synder nu var blevet fuldkommet og skulle
tage en ende, opretholdtes en tiloversbleven ringe hob ligesom et afkom, ved hvilken også hedningerne er kommet
til Kristi erkendelse. Sådan er kirken til alle tider blevet
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opretholdt af Gud i verden ved ham, som har knust slangens hoved.
Efter denne trøst, som denne fortælling foreholder os
ved at opregne årene, er også det kosteligt, at man deraf
kan slutte og se, hvordan kirkens skikkelse og tilstand var,
og hvilke de var, som styrede den, og på hvilken tid og
sammen med hvem enhver levede.
Noa levede 350 år efter Syndfloden. Hvem vil nu beregne og udsige, hvad for møje og arbejde han havde for
at revse den ugudelige nimrodske kirke? Hvilke bønner og
tårer det også kostede ham, at beholde de fromme hos sig,
så de ikke sluttede sig til de ugudelige? Der gik vel ingen
dag hen, uden at den gode gamle mand måtte kæmpe og
stride mod forargelser, splittelser og sekter. Derfor sagde
jeg ovenfor, at disse fædre er de fornemste martyrer, fordi
de udstod så mangen kamp mod de ugudelige, og det i så
lang tid.
Men Noa så sine efterkommere indtil tiende led. For
han døde, da Abraham var henved 58 år gammel. Men
Sem levede 35 år efter Abraham. Derfor levede han 110 år
med Isak, og med Jakob og Esau 50 år. Og hvilken skøn
kirke var ikke det, som i så lang tid blev styret af så mange
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fædre, som levede samtidig med hinanden? For Gud ville
have det sådan, at der blandt så mange forargelser skulle
lyse sådanne lys i kirken, for at ikke alt skulle komme ind
på afguderi.
Men blandt alle disse er den fromme Noa den højeste
og fornemste, der i så lang tid havde set den forrige verden
og nu håbede, at hans efterkommere, som var avlet af ham,
ville lade sig advare ved Syndflodens skrækkelige eksempel, tage det til hjerte, forblive ved ordet og holde sig i
gudsfrygt.
Men den gode gamle fader skuffes, og tager ganske
fejl. For da næppe hundrede år var forløbet efter Syndfloden, angriber Nimrod den fromme slægt, forjager den fra
sin bolig, og efter sin fader Kams eksempel, som havde
udråbt som et morsomt syn og udleet sin fader, der var
overvældet, ikke af vinen, men af sorger, stifter han sig en
ny kirke og nye gudsdyrkelser.
Sådan har kirken haft samme skikkelse og skæbne fra
verdens begyndelse indtil os. Vi vil også gerne forhindre
forargelserne og skaffe råd; men disse eksempler lærer os,
at, som Kristus siger i Matt 18, 7, det er nødvendigt, at
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forargelser skal komme, og Paulus i 1 Kor 11, 19: Der må
være partier iblandt jer.
Derfor lad os beskikke os til tålmodighed og lære at
tåle Djævelens grumme rasen og stød, hvormed han mener
at ville adsplitte og svække kirken, men befæste sin kirke.
For vi er ikke bedre end fædrene, som med megen sved og
stor møje og arbejde næppe udrettede så meget og bragte
det derhen, at ordet opretholdtes og kun nogle få frareves
Djævelen og reddedes af hans gab.
For den nimrodske kirke havde næsten opslugt selve
Abraham. Han blev holdt tilbage ved Herrens ord, som viste ham, at han skulle lade det ugudelige folk fare og søge
sig et andet land og bolig. Dette mener jeg skete ved Sem
selv. For fordi han havde kirkens styrelse og havde forjættelsen om Kristus, blev han holdt i stor ære af sine efterkommere, og hans embede var ret egentlig Guds embede.
Hvad han så end befalede og bød, det antog hans efterkommere som et ord og bud af Gud.
Hvad der således står skrevet i 1 Mos 23, 21, at Rebekka spurgte Herren om råd, det forstår jeg sådan, at det
var Sem, hvem Gud havde overgivet kirkens styrelse, som
hun spurgte; for Sem døde først, da Jakob og Esau var 50
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år gamle, og Gud selv taler da, når de hellige taler, som
er fulde af Helligånden. På denne tid omtrent begyndte
kongeriget i Egypten; for som historien viser, drog Abraham ned til Egypten. Derfor er dette den fornemste lære i
dette kapitel, at man ser, på hvilket sted kirken dengang
var, og af hvilke fædre den blev styret, som levede samtidig med hinanden.
Dernæst påminder dette kapitel os også derom, at efter
at menneskene havde fået lov til at spise kød, blev de derved meget svagere, begyndte før at avle børn og døde før,
end de forhen havde gjort. Ligesom vi derfor fordum spiste os døden til i et æble, sådan skaffer vi os også fremdeles døden desto før på halsen ved mange slags spiser og
fylderi. For hvis vi lod os nøje med simpel mad og ikke
brugte udenlandske krydderier, hvorved begærligheden
optændes, så ville vi uden tvivl kunne leve længere.
I min ungdom tror jeg at størstedelen, også af de rige,
drak vand og brugte den simpleste mad og sådan, som man
let kunne skaffe sig. Nogle begyndte vel næppe i sit tredivte år at drikke vin. Nu vænner man endog børn til vin,
og det ikke til simpel og ringe, men til stærk, udenlandsk
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vin, ja vel endog til brændevin, som man drikker på fastende hjerte. Hvad under er det da, om de næppe opnå sin
halve levetid, og kun de allerfærreste når 50 år? Ligesom
derfor æblet, som blev spist, forårsagede og bragte os døden, sådan formindsker og mister vi, hvad vi endnu har
tilovers hos os af livet, ved fylderi og disse mange retter
mad og drikke.
v11. Efter at Sem havde fået Arpakshad, levede han i 500 år og
fik sønner og døtre.

Her kunne læseren undre sig over, hvorfor Moses, da han
jo fortæller hele Sems levetid, ikke også tilføjer, sådan
som han gjorde ovenfor, de ord: Og han døde? Men det er
let at sige. Ovenfor ville Moses sætte de ord: og han døde,
for at det eksempel på opstandelse og evigt liv, som Gud
havde vist den første verden i Enoks person, skulle blive
desto tydeligere og falde mere i øjnene. Og Moses ville af
den grund sådan fremhæve det, for at endog en uagtsom
læser, når han om alle de andre læste: han døde, og så kom
til Enok, skulle holde stille (eftersom der om ham ikke siges: han døde, men: Gud tog ham) og tænke efter, hvor da
Gud havde taget ham hen, hvor han var, og hvordan han
havde det? For sådanne tanker fører også en sådan læser
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med sig, som læser tankeløs, så at han må slutte, at der er
et sikkert håb om udødelighed og et andet liv, som ikke er
for verden, men for Gud.
Her opstår endnu et andet spørgsmål, nemlig hvordan
Arpakshad kan være avlet to år efter Syndfloden, da han
jo dog er Sems tredje søn, som Moses viste i forrige
kapitel? For Sems første søn var Elam, fra hvem perserne
nedstammer, og ham tilhørte kongeriget Babel, men han
blev fordrevet derfra ved Nimrod. Assur regner man for
den anden søn, han som ikke ville forblive ved Nimrods
forbandede afguderi, men drog derfra til Assyrien og der
byggede byen Nineve. Efter disse to følger Arpakshad, om
hvem Moses siger, at han er født to år efter Syndfloden,
mens han dog også udtrykkelig siger, at Sem var hundrede
år gammel, da han avlede Arpakshad; men nu var jo Sem
ved Syndflodens tid hundrede år gammel.
Herpå svarer den ene så, den anden så. Men for det
første er det ingen så farlig sag, om man ikke kan få så
rigtig fat på dette. For det andet, for at dog også jeg skal
svare noget derpå, er det ikke upassende, at man forstår
dette, som Moses her siger, at Arpakshad er født to år efter
Syndfloden, om den tid, da Syndfloden begyndte, så det er
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meningen, at Arpakshad er født to år efter at Syndfloden
var begyndt. Men Syndfloden varede et år og ti dage.
Men herimod indvender nogle dette: hvis dette er sådan, hvordan kan det da være sandt, at Elam og Assur er
fødte før Arpakshad, da de jo så alle måtte være fødte i ét
år? Svar: det er hellere intet i vejen for at tro, at der første
gang blev født to på én gang. Men, som sagt, det har ingen
fare for vor tro, om vi end ikke véd dette. For det er vist,
at Skriften ikke lyver. Hvad man derfor kan komme frem
med og sige, som tjener til redning af Skriftens ære og ros,
det er nyttigt og godt, om det end ikke er så ganske og
aldeles sikkert.
v12-13. Da Arpakshad havde levet 35 år, fik han Shela. Efter
at Arpakshad havde fået Shela, levede han i 403 år og fik sønner og døtre.

Her ser du, at fædrene efter denne den menneskelige
slægts store skade og ulykke ilede med at avle børn og atter oprejse sig afkom; ellers ville de af bedrøvelse og hjertesorg have afholdt sig længere derfra, ligesom Adam og
Eva afholdt sig, efter at deres søn Abel var blevet dræbt af
sin broder.
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v14–26. Da Shela havde levet 30 år, fik han Eber. Efter at Shela
havde fået Eber, levede han i 403 år og fik sønner og døtre. Da
Eber havde levet 34 år, fik han Peleg. Efter at Eber havde fået
Peleg, levede han i 430 år og fik sønner og døtre. Da Peleg
havde levet 30 år, fik han Re'u. Efter at Peleg havde fået Re'u,
levede han i 209 år og fik sønner og døtre. Da Re'u havde levet
32 år, fik han Serug. Efter at Re'u havde fået Serug, levede han
i 207 år og fik sønner og døtre. Da Serug havde levet 30 år, fik
han Nakor. Efter at Serug havde fået Nakor, levede han i 200
år og fik sønner og døtre. Da Nakor havde levet 29 år, fik han
Tera. Efter at Nakor havde fået Tera, levede han i 119 år og fik
sønner og døtre. Da Tera havde levet 70 år, fik han Abram,
Nakor og Haran.

Her komme vi nu til den Eber, om hvem Moses ovenfor
har talt, og efter hvem han kaldte Sem fader til alle Ebers
børn. Men nu sagde jeg ovenfor, hvorfor dette sker, nemlig
først for æres og ærbødigheds skyld mod den herre Kristus, dernæst også af den grund, at på denne Ebers tid den
skrækkelige forvirring af sprogene indtraf. Fordi derfor
Sem særlig elskede hans slægt og ville ære ham fremfor
andre, udvalgte han ham til kirkens styrer og ypperstepræst, for at man kunne vide, hvorfra kirken og den herre
Kristus kom. Derfor ser det ud til at denne Eber har været
en såre stor mand, som iblandt det uordentlige væsen, som
Nimrod anstiftede i Guds kirke, holdt fast ved de første
fædres rene lære, tro og forjættelse.
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Derfor fortjente han ved denne sin standhaftighed og
dyd, at ifølge den hellige patriark Sems bestemmelse og
myndighed kirken fik sit navn af ham og de blev kaldt hebræer, som beholdt denne hellige fader Ebers lære og tro,
hvilket navn kirken beholdt indtil den herre Kristi tid.
Lad os derfor foragte og forkaste rabbi Salomos meninger og indbildning, der for fuldt alvor foregiver, at hebræerne fik sit navn af gennemgangen gennem floden Eufrat, i hvilken mening også Burgensis følger ham, der har
lyst til sådan modsigelse. Lyra forstår det bedre, skønt han
ikke så ganske klart angiver oprindelsen til dette navn, sådan nemlig, at Ebers børn holdt fast ved den rene lære og
sande tro, som Eber flittig havde bevaret og forsvaret, for
at den ikke skulle forfalskes af Nimrod og de andre frafaldne. Og af denne kirke var også Abram, som sit hele liv
igennem levede med Eber. Derfor blev han også kaldt en
hebræer, fordi han levede i Ebers forjættelse og tro. For
Eber døde først 64 år efter Abrahams død.
Sådan har I nu den første verdens historie, hvilken Moses af den grund så omhyggelig har beskrevet, for at man
skal vide, hvordan forjættelsen om Kristus til alle tider
kom videre og forplantedes. Hvis derfor nogen vil kalde
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dette en beretning om den første kirke, vil han ikke fejle;
for Helligånden bryder sig ikke om de ugudelige. Så forglemmes de jo også snart blandt menneskene og begraves
i Helvede. Men at Gud tager sig af den sande kirke, ser vi,
og derfor viser Helligånden så omhyggelig fra verdens begyndelse af, hvordan den er blevet forplantet, styret og opretholdt.
Derfor har kirken til alle tider lagt såre megen vægt på
denne Første Mosebog og altid holdt den højt og i ære. For
hvis man tabte denne ene bog, kunne man slet ikke vide,
hvordan det i to tusinde år er gået til i kirken, hvor den har
været, hvordan den har haft det, og hvordan den er blevet
styret og opretholdt.
Og vi, som efter så lang tids forløb følger på disse patriarker, har al grund til at holde disse den første kirkes
hellige styrere, som Adam, Set, Noa og Sem, højt og i ære
og kan fra vort korte kors og lidelse, som vort korte liv gør
langt lettere og tåleligere, slutte os til, at deres nød må have
været langt, langt større. For de måtte i mange hundrede
år stå imod Djævelens og verdens raseri, angreb og anfægtelse og kæmpe derimod; men til sidst sejrede de ved troen
på forjættelsen om kvindens afkom og overvandt al
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ulykke, indtil de endelig af Gud blev afløst fra denne kamp
og efterlod sig en slægt, som var vel opdraget og trådte i
sine forfædres fodspor. Derfor, skønt kirken aldrig har haft
ro og fuldstændig fred, så har den dog holdt ud under de
allergrusomste slag og anfægtelser og er blevet stående.
For at nu en så fortræffelig skat og velgerning til evige
tider ikke skulle blive glemt, har Moses trolig og omhyggelig beskrevet alt dette i disse elleve kapitler, for også at
bringe os, der har og holder fast ved læren og religionen
sund, ren og ret, til dette håb, at vi skal være ganske visse
på, at de ugudelige også nu til dags vil gå under, men at
kirken vil få overhånd og triumfere. Derfor håber jeg, at
dette mit arbejde og min udlæggelse dog kan glæde og
gavne fromme kristne noget. Heller ikke tvivler jeg på, at
ingen vil fortænke os, som er kommet til denne verdens
alderdom og dårskab, deri, men gerne holde os det til
gode, om vi ikke altid har nået disse store og dyrebare
mænds ånd, som var den første verdens styrere og forplantede og overgav læren og religionen med den sande gudsdyrkelse ren og uforfalsket til Abraham, som sidenhen, efter de første to tusinde år, styrede verden. Denne historie
vil vi, så sandt Gud giver os nåde til vort foretagende og
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vor flid, også behandle og forklare. Gud, vor herres Jesu
Kristi fader, tilligemed Helligånden være lov og pris for
denne og alle andre velgerninger evindelig og altid. Amen.
Ende
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